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Az egykori vándoriskolai hallgató, Sziklai Ákos által tervezett bárdudvarnoki óvoda
bemutatását az is indokolta, hogy az építész egy szakmai orgánum online és nyomtatott felületén többszöri támadások kereszttüzébe került egy korábbi tervezése kapcsán.
A Szerkesztőbizottság nem kívánt vitába szállni az alaptalan és túlzó minősítésekkel,
ellenpontként inkább bemutatja Sziklai egyik friss munkáját. Parttalan vita kezdeményezésének szándéka nélkül, Kuli László írásának megjelentetése mellett végül azért
döntöttünk, mert fontos, megkerülhetetlen, kibontást igénylő gondolatokat tartalmaz az eset kapcsán. Egyes kritikusan szemlélt eszmefuttatása és hevülete ellenére
továbbgondolásra serkentenek mindannyiunkat. Milyen szempontokat kívánunk megjeleníteni diskurzusainkban? Milyen eszközökkel kérdőjelezhető meg az építészeti
fősodor kánonjának kizárólagossága? Mit gondolunk közérthetőségről, formanyelvről,
kortársról, vagy éppen a konzervatív kontra retrográd fogalmáról? Mi hiányzik ahhoz,
hogy valóban otthon legyünk a világban? Mi az építészet kulturális, társadalmi szerepe
és felelőssége? Felelőssége kifejtéséhez milyen eszközei vannak?

Mikor lehetne ez aktuálisabb,
mint Lechner Ödön
születésének 170. évében,
Makovecz Imre születésének
8 0. é v f or d u lójá ho z k ö z ele d v e…?

 	Ó v o d a r é s z l e t , B á r d u d v a r n o k , é p í t é s z , f o t ó : S z i k l a i Á k o s

 Címlap:
Tü nd ér k er t ó v o d a , Z s á mb ék , épít é s z : Tu r i At t ila | f ot ó: Déne s G y ör g y
 Tükröződések. Alkotás a tükörképpel együtt (bambusz, gumicső).
Ér int sd meg a végtelent csopor t , alkotó: Emily, 9 éves
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 Deszka-Viszka: Absztrakt térbeli alaprajzok
Megyik J. művészi kérdései alapján (balsafa és gombostű), 2015
XriXKraXAbsztraX csoport | Eplényi Anna, Schmidt Gertrúd

1. A szokatlan és meghökkentő anyagok hasznos téri tapasztalásokra és különleges anyagismereti kísérletekre adnak lehetőséget.
2. Egy jó térbeli kérdésfeltevéshez finoman és szakszerűen kell a megfelelő alapanyagot hangolni, ugyanakkor egy
különleges anyag/tárgy is inspirálhatja a végeredményt, ha abban meg tudjuk pillantani az alkotói problémát.
3. Az alkotás folyamán szükség van finom technikai, metodikai, anyaghasználati korlátokra, irányításra,
amely a kompozíció harmonikus voltát segíti.
4. Az alkotás témaválasztásánál törekedni kell egy konkrét fogalomtól történő elvonatkoztatásra az absztrakció felé.
5. A térbeli kompozíció kapcsolódjon egy gyermekek számára ismert képi alapfogalomhoz, térérzethez, táji tapasztaláshoz
– amely megadja a ráhangolás/összekapcsolódás alapélmény-hátterét.
6. E komplex térkonstrukciók változatos, illúziószerű optikai fény-árnyék animációkra adnak lehetőséget amivel a nagyobbak
is magukénak érezhetik az alkotásokat.
7. A térképek képi – táji – kódolási komplexitása sok izgalmas vizuális feladathoz ad kreatív felületet.

ASSZOCIÁCIÓVAL ALKOTNI —TÉRREL TERELNI
A 40 éves GYIK Műhely térszemlélete
Interjú

GYIK Art Studio
The Art Studio for Children and Youth Foundation (Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely
Alapítvány) has been active for 40 years as a community for contemporary child pedagogy, artistic
education as well as talent and personality development within the framework of regular afternoon
sessions and other events. Visual education has never been a hotter topic as the government has
recently issued a decree on the introduction of an awareness-raising educational program which
spans the entire period between kindergarten and university and aims at the promotion of high quality
constructed environment. According to the concept, a new generation of citizens would be raised
within the existing structure of education in Hungary, able to recognize real values and regard their
promotion as a natural duty, having received appropriate training to appreciate architecture as a form
of contemporary art which defines our environment. It is a proven fact that children are inspired to
new sorts of interest and abilities through creative tasks laid out in line with the independent and
peculiar methodology promoted by the art studio. Many of them will choose to continue their studies in
space architecture. Those who ultimately decide not to pursue an artistic career are able to capitalize
on their creativity, vision and complex way of thinking in their own profession of choice.

Országépítő 2015|03

A Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti
Műhely Alapítvány (GYIK Műhely) kerek
40 esztendeje foglalkozik kortárs gyermekpedagógiával, művészeti oktatással,
tehetséggondozással, és ezzel párhuzamosan személyiségfejlesztéssel a
Magyar Nemzeti Galéria épületében,
rendszeres délutáni és egyéb tematikus
foglalkozások keretében. A Műhely célkitűzéseit az alapító, Szabados Árpád
képzőművész így fogalmazta meg:

 A műhely | fotó: Eplényi Anna

„Az átlagos képességű gyermekek számára
létrehozott komplex, kreatív szemléletű
műhelymunka vizuális tevékenységi formákon keresztül éreztesse meg az alkotó,
nem feltétlenül művészi tevékenység
motivációit úgy, hogy ez a rendszeres
és folyamatos oktató-nevelő munka
során egész életre szóló élményt nyújtson,
segítve a harmonikus felnőtt személyiség
kialakulását. A művészet nem csodálni
való, megközelíthetetlen valami, hanem

saját problémáikra választ adó nyelv, ha
élünk eszközeivel.” A Műhelyt 1975-től
1988-ig Szabados Árpád, 1988-tól 1993-ig
Szemadám György, 1993-tól 2011-ig
Sinkó István vezette. A Műhely jelenéről
jelenlegi vezetőjét, Eplényi Anna tájépítészt, egyetemi adjunktust és rajztanárt,
Szentandrási Dóra építészt valamint
Terbe Rita Pro Architectura díjas építészt,
egyetemi tanársegédet, a műhely oktatóit
kérdezte Dénes Eszter és Skaliczki Judit.
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 Roxfort lépcsőháza. Illuzórikus lépcsők és terek áthatása
M. E scher alapján (doboz és kar ton-illes ztés),20 14
OpArt – Valótlan Valóság | Eplényi Anna, Schmidt Gertrúd

› Egyre többen merik kimondani, hogy
vizuális kultúránk válságba jutott.
A szakemberek aggodalmai jól mutatják,
hogy a vizuális analfabetizmus olyan
súlyos probléma lehet, mint annak idején
az írástudás hiánya. Mindeközben az is
egyre nyilvánvalóbb, hogy az építészek
és a társadalom között elméleti szakadék tátong: az építészeti kultúra és az
épített környezet iránti igényesség az
elvárható minimumot sem éri el. A Műhely
évfordulóján túl a vizuális nevelés témájának különös aktualitását adja, hogy az
1032/2015-ös Kormányhatározat 17. pontja
kifejezetten a minőségi épített környezet
javítása érdekében szemléletformáló és
oktatási programok bevezetéséről szól,
az óvodától az egyetemig. Milyen szerepe
lehet ebben a nagy múltú, szakmailag is
elismert GYIK Műhelynek, és mit gondolnak
erről a paradigmaváltásról?
A kormányhatározatok nagy célkitűzéseket fogalmaznak meg, ugyanakkor a
vizuális nevelés terén minden a praktikumon múlik – hogy az iskolai 45 percben ki, hogyan, és milyen feladatot tár a
gyermekek elé. Úgy látjuk, hogy a legfontosabb az lenne, ha azokat a kis sejteket
hoznák helyzetbe és reflektorfénybe,
amelyek eddig is sikerrel foglalkoztak
ezzel a témával − hozzáteszem, hogy
többnyire önköltségen, önszorgalomból,
önszervezésből, elkötelezettségből. Az
elméletek és különböző metodikák terjesztése helyett a műhelyeket kell támogatni, konferenciákkal és workshopokkal
segíteni a gyakorlati tapasztalatok átadását, a kapcsolatok építését. Mindezt
annak érdekében, hogy a jelenleg nagyjából félszáz érintett további érdeklődőket vonzhasson maga köré, akik majd
az oktatásban is meghonosítják ezt a
szemléletet. Egy módszertani anyag még
nem elegendő ahhoz, hogy egy iskolában „bambuszt kötözve térstruktúrákat
merjenek hajlítani”. Nem hiszünk abban,
hogy az egyébként is túlterhelt pedagógusokra hárított feladatként kellene építészeti tartalmakat beiktatni a tantervbe.
Sokkal inkább pedagógiai hajlamú építészekre lenne szükség, akik külsősként
tartják meg a foglakozásokat.

programon kívül heti rendszerességgel
tartanak itt foglalkozásokat a legkülönbözőbb korosztályoknak, előre meghirdetett
tematika szerint.

kombinálási lehetőségeire, az egymás alkotásaiból merített ötletek megújuló inspirációira.
Ez a látvány valóban nem szokványos…

A Műhely családias, barátságos hangulatot áraszt, egy szülői kontroll nélküli
szabad világot biztosít. Mobil bútorokkal
dolgozunk: a mozgatható székek, asztalok, lógatható tárgyak, létrák rugalmasan
rendezhetőek, így a tér is a kreatív alkotási folyamat részévé válik. A Műhelyben
lévő rendetlenség, káosz, a limlomok és
kacatok tára segíti a tárgyak közötti szabadabb kapcsolatteremtést. Mind az anyagok, mind a kész munkák állandóan szem
előtt vannak a nyitott polcokon, így azok
felhívják a gyermekek figyelmét az anyagok

› Kik vezetik a foglalkozásokat?
Az állandóan változó művésztanári összetétel teszi lehetővé, hogy ki-ki saját képességei
és oktatói tapasztalatai szerint adjon hozzá
többlettartalmakat a foglalkozásokhoz, miközben az alapvető cél közös: saját megélt
élményeken alapuló, művészi önkifejezést
tükröző, színvonalas alkotások létrehozása.
A munkába 2012 óta bekapcsolódó kollégák
tematikái révén az építészeti, tájépítészeti,
kertművészeti, térképészeti és térinstallációs
irányok erős hangsúlyt kaptak, amelyek korábban nem jellemezték a feladatrepertoárt.

› Ezek szerint találkozhatunk kifejezetten
építészeti feladatokkal is?
Mi ezt nem építészetnek nevezzük, sokkal inkább a gyerekek számára érthető
téralkotásnak, térformálásnak. Tapasztalatból látjuk, hogy a „tér/térbeliség/
téralkotás” komplex, tág kerete minden
feladattípust fel tud ölelni. Az „építés-kreálás” alapélménye olyan korán
kialakul a gyerekekben, hogy számukra sokszor könnyebben megoldható egy
vizuális probléma a valós térben ötvözve,
mint annak síkra redukált változatában.
Az iskolák azonban helyszűke miatt,
a limitált eszközbeszerzés lehetőségei
mellett, a technikai részletek kivitelezési
nehézségei okán nem mernek ilyen feladatokba belevágni.

› Milyen módszertan szerint dolgoznak?

› Az elképzelés szerint a meglévő oktatási
struktúrán belül kellene megvalósítani
egy olyan új generáció képzését, amely
felismeri a valódi értékeket, és előállításukat is természetesnek tekinti. Ezek
a fiatalok a kellő felkészítést követően
képesek lesznek befogadni az építészetet
mint a környezetünket alakító kortárs
művészetet. Vajon az épített környezet
iránti igényesség, az iránta való érdeklődés
formálható-e a vizuális neveléssel?
Mindenképpen formálható, de ez igen hos�szú folyamat, melynek során a gyerekeken
keresztül a szülőkre is hatással tudunk lenni. Amíg azonban heti egy óra jut vizuális
nevelésre, addig az épített környezet iránti
igényesség szintje nem fog változni. Ameddig az alapvető forma- és színharmóniákkal
való tapasztalat megszerzésére sem marad
idő, addig luxusigénynek tűnik a hagyományos építészettörténeti ismereteken túl a
kortárs újszerű térépítészeti témák beemelése... Nem a heti óraszám növelésében kellene gondolkodni, hanem a tanmenethez
igazodó alkotótáborok vagy projektnapok
keretében lehetne mindezen segíteni.

› A GYIK Műhely az állami oktatási rendszertől független, elsősorban délutáni
kurzusokat tartó, alapítványi keretek
között működő műhely. Van azonban egy,
ma még „mellékágnak” tekinthető új
kezdeményezésük, amelyet általános iskolás
osztályoknak hirdettek meg.
Az „ART AND SCIENCE – élmény a tanulás”
komplex művészeti programot alsó és
felső tagozatos iskolásoknak tartjuk.
A program célja, hogy a tananyagra épülve,
osztályonként személyre szabottan olyan feladatokat állítson össze, mely a térbeli kreatív gondolkodást fejleszti. A játékos alkotás,
a felfedezés öröme nyitottá teszi a gyermekeket a problémahelyzetek keresésére és a
megoldási lehetőségek kidolgozására. Az alkotásokon keresztül személyes kapcsolatuk
alakul ki a tananyaggal, élmény köti őket az
új ismeretekhez, így mélyebb, jobban alkalmazható tudás kerül a birtokukba.

› A Műhely otthona a Nemzeti Galéria emeleti, „titkos” termében van, a város felett,
„kiszakítva és felemelve” a mindennapi
megszokott életünkből. Az előbb említett

A Műhely megalakulása táján alapvetően egy szabad, kísérletező képzőművészeti irányt mutatott, kiegészülve
dramaturgiai, narratív mese-, zene-,
illetve mozgásművészeti olvasatokkal.
Ez alapvetően festészeti vonalat jelentett, sok klasszikus síkbeli grafikai
eljárással, agyagszobrászati feladatokkal, bábkészítéssel, figuratív makettek,
városok, várak készítésével. Több művészettörténeti tematikus évet rendeztünk, amely komplexitásukban mutatta
be a korszakokat (Rejtélyes középkor,
Görög játékok, Ra hajóján, A selyemút
nyomában), később megjelentek a hos�szabb, tematikus mesefűzések, az egyre
absztraktabb alkotói témakörök (Wap@
Trapp, SzínParázsVarázs, Talált Tárgyak
Osztálya, Kö(nyv)-Papír-Olló, Érintsd
meg a végtelent, Csodakamrák, Állati jó
építmények), majd a multimédiás, filmes
feladatok is (Örökmozgó). Rendszeres a
páros, kiscsoportos munka, a folyamatsorok, a szokatlan méretek és az egyre
különlegesebb anyagok alkalmazása.
A hobbiművész-technikák pontos, lépésről lépésre módszerének alkalmazása
helyett, amellyel éppen a kreativitás lényege veszik el, műhelyünk az elérhető
anyagrepertoárt egy személyes, problémaközpontú alkotói kérdéskör szolgálatába állítja.
 Jégvilág. Jeges tájformák (habkarton, gombostű), 2015
Ger a ld Du r ell: L égha jóv a l a v ilá g kör ü l | S z ent a nd r á si Dór a , Ter be R it a , a lkot ó: A nd r á s, 8 é ve s

Fészek-kalap: Kvangl-Vangl-Kví fészke a 7x77 törzsű fa tetején
(dekor pálcika-s zobor műanyagpis ztollyal rögzít ve),20 14
Rímmel-Ámmal | Eplényi Anna,Schmidt Gertrúd

08

09

 Roxfort lépcsőháza. Illuzórikus lépcsők és terek áthatása
M. E scher alapján (doboz és kar ton-illes ztés),20 14
OpArt – Valótlan Valóság | Eplényi Anna, Schmidt Gertrúd

› Egyre többen merik kimondani, hogy
vizuális kultúránk válságba jutott.
A szakemberek aggodalmai jól mutatják,
hogy a vizuális analfabetizmus olyan
súlyos probléma lehet, mint annak idején
az írástudás hiánya. Mindeközben az is
egyre nyilvánvalóbb, hogy az építészek
és a társadalom között elméleti szakadék tátong: az építészeti kultúra és az
épített környezet iránti igényesség az
elvárható minimumot sem éri el. A Műhely
évfordulóján túl a vizuális nevelés témájának különös aktualitását adja, hogy az
1032/2015-ös Kormányhatározat 17. pontja
kifejezetten a minőségi épített környezet
javítása érdekében szemléletformáló és
oktatási programok bevezetéséről szól,
az óvodától az egyetemig. Milyen szerepe
lehet ebben a nagy múltú, szakmailag is
elismert GYIK Műhelynek, és mit gondolnak
erről a paradigmaváltásról?
A kormányhatározatok nagy célkitűzéseket fogalmaznak meg, ugyanakkor a
vizuális nevelés terén minden a praktikumon múlik – hogy az iskolai 45 percben ki, hogyan, és milyen feladatot tár a
gyermekek elé. Úgy látjuk, hogy a legfontosabb az lenne, ha azokat a kis sejteket
hoznák helyzetbe és reflektorfénybe,
amelyek eddig is sikerrel foglalkoztak
ezzel a témával − hozzáteszem, hogy
többnyire önköltségen, önszorgalomból,
önszervezésből, elkötelezettségből. Az
elméletek és különböző metodikák terjesztése helyett a műhelyeket kell támogatni, konferenciákkal és workshopokkal
segíteni a gyakorlati tapasztalatok átadását, a kapcsolatok építését. Mindezt
annak érdekében, hogy a jelenleg nagyjából félszáz érintett további érdeklődőket vonzhasson maga köré, akik majd
az oktatásban is meghonosítják ezt a
szemléletet. Egy módszertani anyag még
nem elegendő ahhoz, hogy egy iskolában „bambuszt kötözve térstruktúrákat
merjenek hajlítani”. Nem hiszünk abban,
hogy az egyébként is túlterhelt pedagógusokra hárított feladatként kellene építészeti tartalmakat beiktatni a tantervbe.
Sokkal inkább pedagógiai hajlamú építészekre lenne szükség, akik külsősként
tartják meg a foglakozásokat.

programon kívül heti rendszerességgel
tartanak itt foglalkozásokat a legkülönbözőbb korosztályoknak, előre meghirdetett
tematika szerint.

kombinálási lehetőségeire, az egymás alkotásaiból merített ötletek megújuló inspirációira.
Ez a látvány valóban nem szokványos…

A Műhely családias, barátságos hangulatot áraszt, egy szülői kontroll nélküli
szabad világot biztosít. Mobil bútorokkal
dolgozunk: a mozgatható székek, asztalok, lógatható tárgyak, létrák rugalmasan
rendezhetőek, így a tér is a kreatív alkotási folyamat részévé válik. A Műhelyben
lévő rendetlenség, káosz, a limlomok és
kacatok tára segíti a tárgyak közötti szabadabb kapcsolatteremtést. Mind az anyagok, mind a kész munkák állandóan szem
előtt vannak a nyitott polcokon, így azok
felhívják a gyermekek figyelmét az anyagok

› Kik vezetik a foglalkozásokat?
Az állandóan változó művésztanári összetétel teszi lehetővé, hogy ki-ki saját képességei
és oktatói tapasztalatai szerint adjon hozzá
többlettartalmakat a foglalkozásokhoz, miközben az alapvető cél közös: saját megélt
élményeken alapuló, művészi önkifejezést
tükröző, színvonalas alkotások létrehozása.
A munkába 2012 óta bekapcsolódó kollégák
tematikái révén az építészeti, tájépítészeti,
kertművészeti, térképészeti és térinstallációs
irányok erős hangsúlyt kaptak, amelyek korábban nem jellemezték a feladatrepertoárt.

› Ezek szerint találkozhatunk kifejezetten
építészeti feladatokkal is?
Mi ezt nem építészetnek nevezzük, sokkal inkább a gyerekek számára érthető
téralkotásnak, térformálásnak. Tapasztalatból látjuk, hogy a „tér/térbeliség/
téralkotás” komplex, tág kerete minden
feladattípust fel tud ölelni. Az „építés-kreálás” alapélménye olyan korán
kialakul a gyerekekben, hogy számukra sokszor könnyebben megoldható egy
vizuális probléma a valós térben ötvözve,
mint annak síkra redukált változatában.
Az iskolák azonban helyszűke miatt,
a limitált eszközbeszerzés lehetőségei
mellett, a technikai részletek kivitelezési
nehézségei okán nem mernek ilyen feladatokba belevágni.

› Milyen módszertan szerint dolgoznak?

› Az elképzelés szerint a meglévő oktatási
struktúrán belül kellene megvalósítani
egy olyan új generáció képzését, amely
felismeri a valódi értékeket, és előállításukat is természetesnek tekinti. Ezek
a fiatalok a kellő felkészítést követően
képesek lesznek befogadni az építészetet
mint a környezetünket alakító kortárs
művészetet. Vajon az épített környezet
iránti igényesség, az iránta való érdeklődés
formálható-e a vizuális neveléssel?
Mindenképpen formálható, de ez igen hos�szú folyamat, melynek során a gyerekeken
keresztül a szülőkre is hatással tudunk lenni. Amíg azonban heti egy óra jut vizuális
nevelésre, addig az épített környezet iránti
igényesség szintje nem fog változni. Ameddig az alapvető forma- és színharmóniákkal
való tapasztalat megszerzésére sem marad
idő, addig luxusigénynek tűnik a hagyományos építészettörténeti ismereteken túl a
kortárs újszerű térépítészeti témák beemelése... Nem a heti óraszám növelésében kellene gondolkodni, hanem a tanmenethez
igazodó alkotótáborok vagy projektnapok
keretében lehetne mindezen segíteni.

› A GYIK Műhely az állami oktatási rendszertől független, elsősorban délutáni
kurzusokat tartó, alapítványi keretek
között működő műhely. Van azonban egy,
ma még „mellékágnak” tekinthető új
kezdeményezésük, amelyet általános iskolás
osztályoknak hirdettek meg.
Az „ART AND SCIENCE – élmény a tanulás”
komplex művészeti programot alsó és
felső tagozatos iskolásoknak tartjuk.
A program célja, hogy a tananyagra épülve,
osztályonként személyre szabottan olyan feladatokat állítson össze, mely a térbeli kreatív gondolkodást fejleszti. A játékos alkotás,
a felfedezés öröme nyitottá teszi a gyermekeket a problémahelyzetek keresésére és a
megoldási lehetőségek kidolgozására. Az alkotásokon keresztül személyes kapcsolatuk
alakul ki a tananyaggal, élmény köti őket az
új ismeretekhez, így mélyebb, jobban alkalmazható tudás kerül a birtokukba.

› A Műhely otthona a Nemzeti Galéria emeleti, „titkos” termében van, a város felett,
„kiszakítva és felemelve” a mindennapi
megszokott életünkből. Az előbb említett

A Műhely megalakulása táján alapvetően egy szabad, kísérletező képzőművészeti irányt mutatott, kiegészülve
dramaturgiai, narratív mese-, zene-,
illetve mozgásművészeti olvasatokkal.
Ez alapvetően festészeti vonalat jelentett, sok klasszikus síkbeli grafikai
eljárással, agyagszobrászati feladatokkal, bábkészítéssel, figuratív makettek,
városok, várak készítésével. Több művészettörténeti tematikus évet rendeztünk, amely komplexitásukban mutatta
be a korszakokat (Rejtélyes középkor,
Görög játékok, Ra hajóján, A selyemút
nyomában), később megjelentek a hos�szabb, tematikus mesefűzések, az egyre
absztraktabb alkotói témakörök (Wap@
Trapp, SzínParázsVarázs, Talált Tárgyak
Osztálya, Kö(nyv)-Papír-Olló, Érintsd
meg a végtelent, Csodakamrák, Állati jó
építmények), majd a multimédiás, filmes
feladatok is (Örökmozgó). Rendszeres a
páros, kiscsoportos munka, a folyamatsorok, a szokatlan méretek és az egyre
különlegesebb anyagok alkalmazása.
A hobbiművész-technikák pontos, lépésről lépésre módszerének alkalmazása
helyett, amellyel éppen a kreativitás lényege veszik el, műhelyünk az elérhető
anyagrepertoárt egy személyes, problémaközpontú alkotói kérdéskör szolgálatába állítja.
 Jégvilág. Jeges tájformák (habkarton, gombostű), 2015
Ger a ld Du r ell: L égha jóv a l a v ilá g kör ü l | S z ent a nd r á si Dór a , Ter be R it a , a lkot ó: A nd r á s, 8 é ve s
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 A tájba illesztett kortárs építészet
tükröződő felületeinek mimikrije
(t ü kör-ma ket t é s f e st é s), 20 14
Valótlan Valóság – OpticArt
Eplényi Anna, Schmidt Gertrúd

 LakóKamrák: Panel vagy lakópark? Egy lapfelület térré
transzponálása és abból árnyékinstallációs riport készítése, 2015
CsodaKamrák | Eplényi Anna, Schmidt Gertrúd

elvonatkoztatnak attól, azaz a feladatban
már csak egy érzékszervi tapasztalás, egy
forma, egy részlet, egy struktúra marad, ami
viszont az absztrakció felé nyit utat. Jó és
egyedi műalkotás csak abból születhet, ami
elvonatkoztatáson, átértelmezésen alapszik.

› Elszomorító, hogy némely építészetoktatási megközelítés még mindig egy
„cipősdobozban rendezi be lakásmakettjeit”
valós tárgyak miniatürizált másolataival,
hiszen ebben sem konceptuális, sem elvonatkoztatási probléma nincs.

problémát. A másik gondolatmenetben
pedig egy természeti, térbeli kérdésfelvetés keres maga mellé hatékony, hozzáillő
kartontípust, vastagságot, színt és textúrát. Ez utóbbiban sem elhanyagolhatóak a
részletek, hiszen a műalkotás érzékenysége éppen ezen múlik. Statikai jellegű feladatoknál kiemelkedően fontos a rutinos
építésztanári szakértelem, amely egy szobor hajlékonyságát-merevségét irányítja.
E paramétereket nem lehet a gyermekre
bízni, sőt előre, alaposan tesztelni is kell.

hogy a gyerekek kissé más irányba indulnak el, vagy éppen kifullad egy ösvény.
Ez nagy kihívás nekünk, hiszen nem lehet
egy feladatot egyszerűen kipipálni. Valamit
kissé „limitál” a foglalkozás vezetője, hol a
technikát, hol a formát, hol a méretet, hol a
színt, persze sosem valamennyit egyszerre,
mert akkor egyenalkotások születnének. Az
iskolai oktatás keretei között ahhoz, hogy
a pedagógus el tudja végezni a feladatát a
rendelkezésre álló 45 percben, szinte mindent limitálnia kell, és ettől a legnagyobb

› Mennyire limitált egy feladat kompozíciós
kimenetele? Hogyan kell jól és támogatóan
segíteni pedagógiai szempontból a munkát?

igyekezet ellenére sablonossá vagy egyszerű másolássá válik a munka. Mi soha nem
dolgozunk előreszabott, sablonnal kivágott
alapelemekből, de igyekszünk gyengéd korlátokat találni a téri alkotásban. A feladatot
az anyag egyes paraméterei mellett tudatosan kell irányítani: a feladat technikai – például illesztési − kérdéseire kell fókuszálni
úgy, hogy mindamellett meg tudjon maradni
egy egyéni hangulat. Máskor viszont éppen
a technikai módszertan vagy a megoldandó
feladat a kötött, és az anyag szétdarabolásának kérdése van a gyerekekre bízva.

Éppen ezért célszerű olyan témaötleteket
keresni, amelyekre nincsenek rátelepedve
„berögzült” narratívák − iskolám, szobám,
étterem, híd, palota, múzeum −, hanem
izgalmas absztrakt – konstruktív – nonfiguratív olvasatuk könnyen kibontható,
mint például a Téri lézerriasztó rendszer,
Autópálya-csomópont, Város-Szívek, Ganajtúró pályarendszerek vagy Roxfort
mozgó lépcsői című feladatainkban.

T ü kö r t á j ak
Hogyan lehet elrejtőzni a tájban?
Mi a tájmimikri?
Mi a tükörfelületek célja a tájban?
Ha táj lennél, te milyen táj lennél?
Először közösen egy kis tükörházat
építettünk, majd minden gyermek magát
m i n t t á j a t (t á j t í p u s t , t á j k é p e t ) f e s t e t t e m e g ;
végül kukucskálókon keresztül
f ény k ép e z t ü k le a tükörházat,
és tűntünk el a saját tájunkban…
Országépítő 2015|03

› A tematikák összeállításakor honnan
merítenek inspirációt?
› Milyen koreográfia szerint zajlik egy
foglalkozás?
A gyereknek meg kell teremteni az alkotásra való „kizökkentett ráhangolódás”
lehetőségét, – az óvodásokat egy mesével,
a nagyobbakat akár egy vetített képpel is
elvarázsolhatjuk. A foglalkozást vezető
tanár legfelelősségteljesebb dolga, hogy
a tevékenységet úgy vezesse fel, hogy az
„beletaláljon” a gyermek fantáziavilágába,
egyben rejtélyes és megfoghatatlan is maradjon. Annyit mondjon csak el, amennyi
feltétlenül szükséges és elégséges. Ez a néhány pillanat minden foglalkozás kritikus
pontja. Az alkotói feladatnak egyrészt tisztának kell lennie – ugyanakkor tartalmaznia kell homályos instrukciókat is, amelyek
a saját értelmezésre adnak lehetőséget.
Hasznos, ha a térbeli kompozíció kapcsolódik egy, a gyermekek számára már ismert
konkrét képi alapfogalomhoz, térérzethez, táji tapasztaláshoz − Jégvilág, Tornádó-hullámvasút, Hódvárak és hódgátak,
Fészek-kalapok −, amely megadja az ös�szekapcsolódás személyes élmény-hátterét. Ugyanakkor azonban más aspektusai

Ami az inspirációt illeti, lehet az egy könyv,
egy kiállítás katalógusa, egy természeti jelenség, de rendszeresen követjük a hazai
és a nemzetközi képző- és iparművészet
aktualitásait is. Tudatosan figyelünk arra,
hogy az egyes művészeti ágak terén is változatos legyen a kínálat: Rímmel-ámmal
alkotás gyerekversekre; ZOOM! térképészet és léptékváltások; Örökmozgó fény
és installációs animációk. Önmagunk és a
visszatérő gyerekek miatt is fontos, hogy
mindig új ötletekkel jöjjünk elő, kerüljük a
sablonokat és a típusfeladatokat.

› Az anyag inspirál vagy a probléma?
A feladatok kitalálásánál a téri problémának a legszervesebben kell találkoznia az
alapanyag természetével. Ha e kettő között összhang van, akkor az a műalkotáson
is tükröződni fog. Gyűjtünk rendkívüli tárgyakat és különleges alapanyagokat, amelyek sokszor hónapokig állnak a polcon,
mire megtalálják újdonsült szerepüket egy
műalkotásban: ekkor az anyag inspirálja
és rendeli magához a formát, hiszen az
oktató egyszer csak „belelátja” a vizuális

Nálunk nem irányított, hanem szabad kísérletező alkotásról van szó, mégis az
anyagok társítását nagyon alaposan át
kell gondolni a kudarcélmény elkerülése végett, hiszen a legfontosabb a gyerek
belső elégedettsége, sikerélménye, amely
nem veszhet el egy össze nem építhető
anyagpárosítás során. Van egy elképzelésünk, hogy körülbelül mi fog kialakulni
a foglalkozás végére, előfordul azonban,
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egy egyéni hangulat. Máskor viszont éppen
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› Az alapelemként használt anyagok –
bambuszroló, balsafalap, fa, fűzvessző,
különböző drótok, hálók, mozaikcsempe,
betonkő, purhab, vájható szappan, vastag
kötél, téglák, különleges felületű dobozkarton és még sorolhatnánk – egy építész
számára is rendkívül izgalmasak.
A kísérletező, újszerű élményekhez nem
csupán friss szellemi inspiráció, hanem
szokatlan, a gyermek számára addig kevéssé megtapasztalt anyagok kellenek,
amelyek térben is rugalmasan alakíthatóak. Ezekben közös, hogy fajlagosan sokkal
olcsóbbak, mint a hobbitermékek, változatosan alkalmazhatóak, az iskolában alig
találkoznak velük a gyerekek, és szokatlan
anyagtermészetük különleges megmunkálási technikákra ad lehetőséget. Ezeket az
elemeket nem csupán vágással és ragasztással lehet illeszteni, hanem faragással,
fúrással, fonással, szövéssel, hajlítással,
valamint tűvel tűzve, tűzőgépelve, áthatva, lapolva, bevágva, tolva, illesztve stb.
Mindezek által az anyag alaptermészete
és a megmunkálás technikája már önmagában új élmény szerzőjévé válik. Példaként
említeném a balza tűzésű Deszka-viszka,
a téglából faragott Bolygórészletek, habkarton Jéghegyek feladatainkat.

› Ez milyen gyakorlati ismeretet is igényel
a gyerekek részéről?

› Igaz az, hogy minél később találkoznak a
gyerekkel, annál nehezebb a „feltörésük”?

Nem szükséges különleges háttérkészség.
A gyerekek sokkal bátrabbak és nem aggódnak a technikai részleteken,. A tanárok
bátran bizalmat szavaznak az új eszközök
használatában, mint például a gombostű,
a sniccer, vagy éppen a ragasztópisztoly.

Minél később, annál nehezebb. Bár
még akár felnőtt embereket is ki lehet
zökkenteni, csak erősebb ingerekkel.
Amikor egyetemisták lépnek be ide, akkor gyakorlatilag már látják, hogy ez
itt a mai steril világhoz képest egy varázshely, itt akármi megeshet. Sajnos a
szülők is generálják ezt a sterilitást: sok
gyermekben bűntudat alakul ki, ha gipsz
vagy festék marad a kezén. A gyermekek
mindenféle előképzettség nélkül kreatívak, alapvetően ügyesek. Ha azonban
nem kell, vagy nem ajánlott kreatívnak
lenni, akkor előbb-utóbb elveszítik önbizalmukat, természetes adottságaik
elsorvadnak. Sok családban egyre kevesebb idő marad a szabad tevékenységre,
sok az egyéb, szervezett elfoglaltság. Az
alkotáshoz idő kell, tíz-húsz perc nem
elég még arra sem, hogy elinduljon az
igény az alkotásra, így könnyebb lehuppanni a tévé vagy a tablet elé. Másrészt
ma már nincs otthon műhely, ahol annak
idején a szülő mellett szabadon lehetett
alkotni, ellesni ezt-azt. Sőt, már az iskolában sincsenek műhelyek, sok helyen
még gyurmát sem használnak.

› Milyen korosztályok járnak rendszeresen
a Műhelybe?
Foglalkozásainkon az óvodáskortól a középiskolai korosztályt is magába foglaló,
témaként meghatározott korcsoportok
vesznek részt. Aki óvodáskorban elkezd a
GYIK Műhelybe járni, 10 éves koráig általában heti rendszerességgel, vagy a nyári
táborokhoz csatlakozva vesz részt a foglalkozásokon. A tapasztalat azt mutatja,
hogy 7. osztály fölött már nem jönnek
olyan nagy számban a gyerekek, hiszen
annyi helyen kell már megfelelniük, hogy
bármennyire is szeretnék, nem fér bele a
hétköznapokba ez az elfoglaltság. Számukra indítottuk el a GYIK Klubot, amelyet
havonta egyszer, hétvégén tartunk. A gimnazista korosztály pedig a felnőttképzésben vehet részt, mely részben rajzi előkészítő is az egyetemi felvételihez.

› Hogyan lehet igazodni a digitális világhoz?
Mennyire érzékelhető az egyes generációk
(X, Y, Z) váltakozása? Hogyan lehet mindezt
követni a témakiírásban?
Az elmúlt harminc év során a gyermekjátékok terén is robbanásszerű változások
voltak. Felnőtt egy „lego-generáció”, amely
kitűnő térlátással – téri konstrukciós érzékkel − rendelkezik, amely imád építeni,
létrehozni. A közelmúlt animációs fejlődése a gyerekeket sem hagyta hidegen − sokszor ők igénylik alkotásaik további multimédiás installálását. Próbálunk haladni a
korral: új kameráinkkal és fénytechnikával,
halszemoptikával is bejárhatják a gyerekek
a legkisebb alkotásokat is, amelyekből filmek készülnek. A GoogleEarth böngészése
sok családban már „esti mesévé” transzformálódott: sok gyermek térképi tájékozódása fejlett, és akiké még nem, azoké
mindenképpen fejlesztésre szorul, hogy
a mai globális jelenségekre érzékenyekké
váljanak. A kortárs térképművészet komplexitása izgalmas, új utakat nyit a téri tájékozódás síkbeli leképezése és az objektumok, fogalmak térbeli valósága között.
A térkép kódolási rendszere rugalmas, léptéke zoomolható, alakja, színe változatos,
és minden beavatkozást, újratervezést
elbír, ezért mi előszeretettel alkalmazzuk.

› A csoportos foglalkozásokon és a nyári
táborokon kívül heti nyolc foglalkozást
tart a Műhely, csoportonként húsz gyermeknek. Szélesebb körben is lenne igény
a munkájukra? Van-e kapcsolat az iskolarendszer pedagógusaival?

az is előfordul, hogy foglalkozásvezetőnek
jelentkeznek. Érdekesség, hogy a szülők
között rengeteg az építész, de kapunk
természetesen mindenki előtt nyitva áll.
Jó tapasztalataink vannak a nehezen koncentráló, nyugtalan, vagy éppen nagyon
zárkózott gyermekek feloldása terén is.
Az ilyen kreatív problémákon felnövő gyermeket éppen ez a szemlélet segíti későbbi
szakmájában, munkájában – miközben
maga is önálló (kortárs) műalkotásokat
hoz létre. Számos Műhelyt látogató gyermekben olyan érdeklődési kört, képességet inspirált a foglalkozás, hogy később
térépítészeti stúdiumokban tanult tovább.
Szakmai, szülői visszacsatolásunk van róla,
hogy azok a gyermekek, akik végül nem
művészi pályán helyezkedtek el, a GYIK-os
kreativitásukat, térlátásukat, komplex gondolkodásukat a saját szakmájukban is kamatoztatni tudták. A GYIK Műhely számára
az egyik legörömtelibb visszajelzés, hogy
az egykor ide járó, mára már szülőkként
visszalátogató tanítványaink alig várják,
hogy gyermekük is csatlakozhasson!

Lenne igény az intenzívebb kapcsolatra, de
adottságainknál fogva nem célunk az intézményesülés. A lelkes pedagógusok, szülők
számára hoztunk létre egy 365 feladatot
tartalmazó internetes feladatgyűjteményt,
egy kereshető adatbázist, amelyben témakörök, technikák, időigény és korosztály
szerint lehet inspirációt találni. Ajánlásunkkal készült a kereskedelmi forgalomban kapható UART alkotódoboz, 5−12 évesek számára. A különböző alapanyagokat,
technikai instrukciókat, folyamatábrákat
és fotókat tartalmazó doboz összeállítása
a Műhely módszertana és filozófiája szerint történt, elsősorban szabad, kreatív térbeli alkotásokra ösztönözve a gyerekeket.

› A Műhely az elmúlt negyven év során
kinevelt egy generációt. Követik a volt
növendékek sorsát? Hányan léptek művészi
pályára? Az alkotás folyamata milyen hatással
van a nehezen kezelhető gyerekekre?
Nagy örömünkre szolgál, hogy sok egykori
tanítványunk hozza vissza gyermekeit, de

Tor ná dó hu llá mva sút . Dekor leme z ha jlít á s áva l é s mecha nik a i r ög z ít é s ével ké s z ít et t konst r u k t őr s z er ke z et , 20 14
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és minden beavatkozást, újratervezést
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FŐÉPÍTÉSZEK
Tu r i A t t i l a – B u d a k a l á s z

"In this issue, we present the work of Attila
Turi, Master Architect of Budakalász, with
emphasis on the architectural correlations
of residential and public buildings erected in
the last five years. It is generally true that
anthroposophic design and references to old
folk architecture give way to more timeless
forms such as chapel-like, gabled masses,
framed windows and rows of simple replicated
columns. Turi's creations have an identitycreating effect in any microenvironment.
His enigmatic buildings have earned him a
place among the most prestigious creators of
organic architecture.

Turi Attila (1959)
1985 Budapest Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar
1981–85 Visegrádi Tábor résztvevője
1985–87 Idol Gmk. társalapító
1987–1990 Makona munkatársa
1990– Triskell Kft. társalapító
1990– Kós Károly Egyesülés tag
2012– Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
2012– Pest Megye Építész Kamara elnökségi tag
2013– Építész Kamara alelnök
Országos Főépítészi Kollégium elnökségi tag
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1996– Budakalász főépítésze
2001 Gulács főépítésze | árvízi újjáépítés
2010–12 Devecser és Kolontár főépítésze
iszapkatasztrófa utáni újjáépítés
2004–2007 KKE Vándoriskola egyik vezetője
2003– BME Szerves építészet tárgy oktatója
2004– BME Lakóépülettervezési Tsz. korrektor
2003 Ybl-díj
2000 Év Háza Díj
2011 Év Főépítésze díj
1997, 1999, 2002, 2003, 2006, 2009 | Pest Megye Építészeti Nívódíj

i n te r j ú T u r i A ttila f ő é p í t é ss z el
D é n e s E s z t e r, E r h a r d t G á b o r
› Közel két évtizede, 1996-ban lett Budakalász
főépítésze. Tevékenységét 2011-ben az Év Főépítésze díjjal ismerték el. Hogyan kezdődött
megbízatása? Kapcsolatba hozható a kilencvenes évek közepén tervezett, Pest Megyei
nívódíjas budakalászi Faluházzal?

igent mondtam, azzal a feltétellel, hogy
nem leszek kizárva a helyi tervezésből.
Hiszen ez az egyetlen eszköze annak, hogy
megmutathassam, mit gondolok építészetről, környezetről, tárgykultúráról.

A Faluház építése teremtette meg azt a
bizalmat, amely később főépítészi megbízatásomhoz vezetett. Óbudáról 1990ben költöztem családommal Budakalászra. A rendszerváltást követően az
akkori polgármester, Harcsa Lajos meghívására Makovecz Imre tartott itt előadást,
aki elmondta intelmeit és roppant egyszerű
szempontjait a település felvirágoztatására:
tessék rendbe hozni a közműhálózatokat, eltüntetni az elektromos vezetékeket,
tessék követendő mintát, jó példát adni az
embereknek – de mindez főépítész segítsége nélkül nem megy. Két tanítványát, Siklósi Józsefet és engem ajánlott a falu figyelmébe. Így kerültem a településfejlesztési
bizottságba, majd 1994-ben a polgármester
felkérésére tanulmánytervet készítettem a
Faluházra, amely a rá következő évben meg
is valósult. Látva az emberek lelkesedését,
ekkor kezdtek beérni Imre szavai: egy
településnek gazdára van szüksége. Abban
azonban bizonytalanok voltak, hogy mi is
valójában egy főépítész dolga. A kezünkből formált kis ablakon át nézzünk végig a
falu főutcáján – mondtam. A kivágott részre
tekintve elkezdhetjük számolni az oda nem
illő elemeket: nem fejeződik be a járda, senki földje, poros területek, az útnak nincs
szegélye, összevissza kerítések… − a főépítész azon munkálkodik, hogy ezekből minél
kevesebb legyen. Ezt megfontolva azonnal
kiírtak egy pályázatot a főépítészi címre.

› Milyen példák lebegtek a szeme előtt?
Tulajdonképpen ez járatlan út volt abban az
időben Pest környékén.
Az eszmei alapot Makovecz Imre történetei jelentették. Példát vehettem Salamin
Ferenc szerencsi főépítészről a gondosságot, a szívós munkát illetően, követve a
szinte házról házra haladó partizánakcióit a város érdekében. Példaként szolgált
Zsigmond László veresegyházi tevékenysége, aki egy nagyon elhivatott és vehemens
polgármesterrel tudott nagy struktúrákban gondolkodni, világos és egyértelmű
utat jelölve ki a település fejlődésére. Az
ilyen szerencsés együttállások azonban
nem voltak általánosak, így nekem sem
adatott meg. Budakalásznak kezdetben
nem voltak forrásai, kisebb lépésekben
tudtunk csak előrehaladni, így mára talán
meg is előztek bennünket azok a környékbeli települések, ahol kitartóbban dolgozott együtt a testület a főépítésszel.

› A kilencvenes évek végén milyennek látta
a város helyzetét és lehetőségeit?
Munkám kezdetekor még nem érte el a
hatezer főt a település lakossága, de már

megindult a kiköltözés második hulláma.
Az első a hetvenes években tetőzött, amikor több minisztérium is osztott itt telkeket.
A települést gesztusaiban, szokásaiban,
a tanácsi rendszerre emlékeztető kapcsolatrendszereiben, futószalagon tervezett
aszimmetrikus arcú épületeivel bizonyos
értelemben
elmaradottabbnak
láttam,
ugyanakkor volt egy erős identitása. Az elmaradottságnak köszönhető azonban, hogy
itt nem kezdődött el olyan meggondolatlan
településfejlesztés, amely a környékbeli településeket széthúzta, és ahol a leszakadt
új parcellázású területek a mai napig nem
képesek integrálódni. A dombok és a HÉV
vonala közé ékelődött Budakalász kör alakú,
cikkelyes struktúrájú település, a legtöbb
fejlesztési területe pár száz méterre fekszik a
központtól. Ezt az adottságát azonban nem
szagolta ki a fékezhetetlen ingatlanlobbi,
és a gyerekkori élményei felett nosztalgiázó
képviselő-testület sem erőltette a fejlesztéseket. Később a városvezetés természetesen igyekezett a jó pozícióban lévő telkeket
felvásárolni és egyben tartani, például a
Lenfonógyár, a Prolan vagy az Omszki-tó
területén. A nagyáruházak beengedése óriási tőkét eredményezett, amellyel a település nagyon jól sáfárkodott, hiszen fedezve a
csatornázás és a gáz önrészét, többszörös
befektetést tudtak elhozni a bevételből.
Szándékosan nem növelte tovább lakóterületeit, nem húzta szét infrastruktúráját.

› Kik pályáztak?
A mai napig úgy gondolom, hogy a főépítészség alapja a bizalom, amelyet nem
lehet egy pályázati elbírálásban érvényesíteni. Így én nem is indultam. Nagyon
neves emberek jelentkeztek, a pályázat
azonban eredménytelenül zárult, nem
tudtak választani. Kicsit később, a településfejlesztési bizottság egyik tagja, egy
egyszerű kőműves felszólalt, hogy ha Turi
Attila Faluházát ennyire szeretjük, akkor
miért nem ő a főépítész. Erre a felkérésre
 F a lu há z , Bu d a k a lá s z , épít é s z : Tu r i At t ila , 199 5 | f ot ó: Déne s G y ör g y

15

Főépítészek

Kálváriadomb | fotó: Dénes György

M aste r a r chitects
A t t i l a Tu r i

14

FŐÉPÍTÉSZEK
Tu r i A t t i l a – B u d a k a l á s z

"In this issue, we present the work of Attila
Turi, Master Architect of Budakalász, with
emphasis on the architectural correlations
of residential and public buildings erected in
the last five years. It is generally true that
anthroposophic design and references to old
folk architecture give way to more timeless
forms such as chapel-like, gabled masses,
framed windows and rows of simple replicated
columns. Turi's creations have an identitycreating effect in any microenvironment.
His enigmatic buildings have earned him a
place among the most prestigious creators of
organic architecture.

Turi Attila (1959)
1985 Budapest Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar
1981–85 Visegrádi Tábor résztvevője
1985–87 Idol Gmk. társalapító
1987–1990 Makona munkatársa
1990– Triskell Kft. társalapító
1990– Kós Károly Egyesülés tag
2012– Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
2012– Pest Megye Építész Kamara elnökségi tag
2013– Építész Kamara alelnök
Országos Főépítészi Kollégium elnökségi tag

Országépítő 2015|03

1996– Budakalász főépítésze
2001 Gulács főépítésze | árvízi újjáépítés
2010–12 Devecser és Kolontár főépítésze
iszapkatasztrófa utáni újjáépítés
2004–2007 KKE Vándoriskola egyik vezetője
2003– BME Szerves építészet tárgy oktatója
2004– BME Lakóépülettervezési Tsz. korrektor
2003 Ybl-díj
2000 Év Háza Díj
2011 Év Főépítésze díj
1997, 1999, 2002, 2003, 2006, 2009 | Pest Megye Építészeti Nívódíj

i n te r j ú T u r i A ttila f ő é p í t é ss z el
D é n e s E s z t e r, E r h a r d t G á b o r
› Közel két évtizede, 1996-ban lett Budakalász
főépítésze. Tevékenységét 2011-ben az Év Főépítésze díjjal ismerték el. Hogyan kezdődött
megbízatása? Kapcsolatba hozható a kilencvenes évek közepén tervezett, Pest Megyei
nívódíjas budakalászi Faluházzal?

igent mondtam, azzal a feltétellel, hogy
nem leszek kizárva a helyi tervezésből.
Hiszen ez az egyetlen eszköze annak, hogy
megmutathassam, mit gondolok építészetről, környezetről, tárgykultúráról.

A Faluház építése teremtette meg azt a
bizalmat, amely később főépítészi megbízatásomhoz vezetett. Óbudáról 1990ben költöztem családommal Budakalászra. A rendszerváltást követően az
akkori polgármester, Harcsa Lajos meghívására Makovecz Imre tartott itt előadást,
aki elmondta intelmeit és roppant egyszerű
szempontjait a település felvirágoztatására:
tessék rendbe hozni a közműhálózatokat, eltüntetni az elektromos vezetékeket,
tessék követendő mintát, jó példát adni az
embereknek – de mindez főépítész segítsége nélkül nem megy. Két tanítványát, Siklósi Józsefet és engem ajánlott a falu figyelmébe. Így kerültem a településfejlesztési
bizottságba, majd 1994-ben a polgármester
felkérésére tanulmánytervet készítettem a
Faluházra, amely a rá következő évben meg
is valósult. Látva az emberek lelkesedését,
ekkor kezdtek beérni Imre szavai: egy
településnek gazdára van szüksége. Abban
azonban bizonytalanok voltak, hogy mi is
valójában egy főépítész dolga. A kezünkből formált kis ablakon át nézzünk végig a
falu főutcáján – mondtam. A kivágott részre
tekintve elkezdhetjük számolni az oda nem
illő elemeket: nem fejeződik be a járda, senki földje, poros területek, az útnak nincs
szegélye, összevissza kerítések… − a főépítész azon munkálkodik, hogy ezekből minél
kevesebb legyen. Ezt megfontolva azonnal
kiírtak egy pályázatot a főépítészi címre.

› Milyen példák lebegtek a szeme előtt?
Tulajdonképpen ez járatlan út volt abban az
időben Pest környékén.
Az eszmei alapot Makovecz Imre történetei jelentették. Példát vehettem Salamin
Ferenc szerencsi főépítészről a gondosságot, a szívós munkát illetően, követve a
szinte házról házra haladó partizánakcióit a város érdekében. Példaként szolgált
Zsigmond László veresegyházi tevékenysége, aki egy nagyon elhivatott és vehemens
polgármesterrel tudott nagy struktúrákban gondolkodni, világos és egyértelmű
utat jelölve ki a település fejlődésére. Az
ilyen szerencsés együttállások azonban
nem voltak általánosak, így nekem sem
adatott meg. Budakalásznak kezdetben
nem voltak forrásai, kisebb lépésekben
tudtunk csak előrehaladni, így mára talán
meg is előztek bennünket azok a környékbeli települések, ahol kitartóbban dolgozott együtt a testület a főépítésszel.

› A kilencvenes évek végén milyennek látta
a város helyzetét és lehetőségeit?
Munkám kezdetekor még nem érte el a
hatezer főt a település lakossága, de már

megindult a kiköltözés második hulláma.
Az első a hetvenes években tetőzött, amikor több minisztérium is osztott itt telkeket.
A települést gesztusaiban, szokásaiban,
a tanácsi rendszerre emlékeztető kapcsolatrendszereiben, futószalagon tervezett
aszimmetrikus arcú épületeivel bizonyos
értelemben
elmaradottabbnak
láttam,
ugyanakkor volt egy erős identitása. Az elmaradottságnak köszönhető azonban, hogy
itt nem kezdődött el olyan meggondolatlan
településfejlesztés, amely a környékbeli településeket széthúzta, és ahol a leszakadt
új parcellázású területek a mai napig nem
képesek integrálódni. A dombok és a HÉV
vonala közé ékelődött Budakalász kör alakú,
cikkelyes struktúrájú település, a legtöbb
fejlesztési területe pár száz méterre fekszik a
központtól. Ezt az adottságát azonban nem
szagolta ki a fékezhetetlen ingatlanlobbi,
és a gyerekkori élményei felett nosztalgiázó
képviselő-testület sem erőltette a fejlesztéseket. Később a városvezetés természetesen igyekezett a jó pozícióban lévő telkeket
felvásárolni és egyben tartani, például a
Lenfonógyár, a Prolan vagy az Omszki-tó
területén. A nagyáruházak beengedése óriási tőkét eredményezett, amellyel a település nagyon jól sáfárkodott, hiszen fedezve a
csatornázás és a gáz önrészét, többszörös
befektetést tudtak elhozni a bevételből.
Szándékosan nem növelte tovább lakóterületeit, nem húzta szét infrastruktúráját.

› Kik pályáztak?
A mai napig úgy gondolom, hogy a főépítészség alapja a bizalom, amelyet nem
lehet egy pályázati elbírálásban érvényesíteni. Így én nem is indultam. Nagyon
neves emberek jelentkeztek, a pályázat
azonban eredménytelenül zárult, nem
tudtak választani. Kicsit később, a településfejlesztési bizottság egyik tagja, egy
egyszerű kőműves felszólalt, hogy ha Turi
Attila Faluházát ennyire szeretjük, akkor
miért nem ő a főépítész. Erre a felkérésre
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több generáció együtt élhessen. Nem csak
800 m²-es telkekben szabad gondolkodni,
hiszen a városias életvitelt folytatóknak
elég kisebb kert is. A realitásokat mérlegelve
teret kell engedni olyan élhető sűrűsödéseknek, amelyeket még elbír a szomszédos
családi házas övezet. Ezt szem előtt tartva
született meg a Mályva utcai sorház, és az
Omszki-tó melletti 150 lakásos társasház
terve. Ez utóbbi a visszajelzések szerint is
élhető, szerethető része lett a városnak.

képzelhető el, ha az Ófalu, különösen a
főutca rehabilitációs programja megvalósul. Ha a főutcáról hirtelen átkerülne a
hangsúly erre a területre, akkor felmerül
a lezüllés veszélye. Éppen ezért ezen a területen megnöveltük a beépíthetőség paramétereit. A jelenlegi, a szerb egyházat
és az önkormányzatot érintő ingatlanvi-

› Milyen tervei vannak a városnak a kálváriával kapcsolatban, és mikor ismerte fel
ennek jelentőségét?
A lokálpatrióták mindig érezték, hogy ez
fontos helye a városnak, de jelentőségét
a történelmi tudatvesztés elhomályosította. Mindeközben a dombra felvezető Alsó- és Felsővár utcák elnevezései

› A tervezés során Budakalász építészeti
hagyománya inspirálta önt? A példamutatás mellett milyen mértékben volt lehetséges építészként is kibontakoznia?

› Hány különböző részből áll a település?
Ófalu a HÉV vonalától felkúszik az Üröm felé
eső dombra. A HÉV-en túli, egykor mocsaras
területek szántók voltak, mára azonban itt
is vannak beépített területek. Csak az ős�szel mindent beborító, áthatolhatatlan köd
emlékeztet arra, hogy ide miért nem építkezett a múlt embere. A Szent István-telepet a
harmincas években parcellázták tisztviselők
részére. Itt nagyon komoly polgári építkezés
folyt, iskolával, templommal, fasoros utcákkal. Ehhez képest szembetűnő a hatvanas-hetvenes években beépült területek jellegtelensége. Kezdő főépítészként, fölmérve ezeket az
adottságokat, elsőként mesterem, Makovecz
Imre szavait szem előtt tartva igyekeztem a
személyes beszélgetés, a példamutatás és a
segítségnyújtás szintjén rendezni a sorokat.
Ennek egyik első lépéseként a hatósági osztállyal alakítottam ki olyan jó együttműködést,
amelyben az én feladatom és felelősségem
volt az esztétika és az illeszkedés.

› Megbízatása kezdetén milyen feladatokkal
szembesült?
Megpróbáltam olyan kérdésekben is segíteni a várost, amelyek nem voltak szokványosak a főépítészek körében. Ilyen volt
az utcaépítés. Az egyszerű, de gyönyörű
régi épületekkel szegélyezett Táncsics utca
balkáni állapotokra emlékeztetett, noha
központi helyen található. A testület dön-
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tött a rendbetételről, de egyszerű aszfaltcsík elhelyezésére gondolt. Utcafórumot
szerveztünk, lényegében a ma divatos közösségi tervezés fogalmának megfelelően.
Abban a helyzetben lettem főépítész, amikor Magyarországon elkezdődött egyfajta
gazdagodás és politikai lelki önállóság, de
ez még mindig kerítésen belül volt. Régen
az árkot még kaszálták, takarították, mert
pontosan tudták, hogy annak haszna van.
Tudták, hogy gyümölcsfát kell ültetni a ház
elé, és annak a termése a közé is… − ezek a
gesztusok sajnos kivesztek az emberekből.
Mindenki kapart a saját portáján, a kerítésen kívül felmerülő problémák megoldását
pedig a tanácstól, később az önkormányzattól várta. Tudtuk, hogy csak akkor beszélhetünk újra polgári világról, amikor az
emberek a járdát és az előttük lévő zöld
területet is a magukénak tekintik. Ezt pedig
úgy lehet elérni, ha beszélgetünk velük, ha
megkérdezzük, hová ültessük a fát, ki előtt
legyen parkoló vagy pad. A lakók véleményét kikérve, kompromisszumok mentén
végül elkészült a kis kockakővel burkolt
Táncsics utca, amelyet máig a sajátjuknak
éreznek. Van olyan kérdés persze, amelyben főépítészként alulmaradtam, ilyen például a Lenfonó hasznosítása, és az emeletráépítéssel és hozzáépítéssel megvalósult
társasházi lakótömb kérdése. A Lenfonó
belső területének rendezése, vagy például

a Tüzép-telep felszámolása, épületének
helyreállítása még előttünk álló feladatok.
Már a kezdetekben fel kellett ismernem,
hogy nem szabad egynemű lakás- és telekstruktúrában gondolkodni. Urbanisztikai
szempontból akár kifogásolható, de mégis
úgy vélem, hogy ott, ahol a nőtt jellegnek
hagyománya van, nem szabad akadályt gördíteni az elé, hogy egy telken, több házban
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Épületeimben egyrészt mindig van egy
helyi gesztus, igény arra, hogy helyénvalóan,
helyesen viselkedjen az adott környezetben.
Másrészt természetesen minden építészben
ott van az ambíció, hogy kipróbálja magát.
A Gerinc utcai megbízásnál kifejezetten
örültem, hogy én mutathatom meg, milyen
gesztusokkal lehet tervezni egy beépíthetetlennek hitt, lehetetlen terepre. Hasonló okok
miatt akartam főépítészként megmutatni, hogyan lehet házat tervezni az Ófalu közepére.

› A Takarékszövetkezet épülete a Faluházhoz
hasonlóan Pest megyei nívódíjban részesült.
Úgy gondoltam, hogy egy, a banknál családiasabb légkörű takarékszövetkezetnek a visszafogottan elegáns és a feleslegesen hivalkodó
közötti kényes egyensúlyt kell fenntartania,
hogy elhiggyem, jó helyen van a pénzem. Megpróbáltam a keresztcsűrös, hajlított házak
gesztusából középületet produkálni.

› Budakalász egyik problémája, hogy nincs
városközpontja, nincs egy piac, egy agóra.
Lát lehetőséget ennek kialakítására?
A városközpont döntés-előkészítő tervének
kidolgozása az én feladatom volt. Építészként és főépítészként képzettségünknél
fogva olyan dolgokat látunk, amelyeket mások nem. Az a dolgunk, hogy láttassunk, s így a város vezetése reálisan
mérlegelve hozhasson döntéseket. Sokszor felmerült már, hogy a Lenfonó előtti
területen alakítsunk ki egy új városközpontot, városházával, postával, bankkal
és bevásárlási lehetőséggel. Ez csak úgy
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szonyok mellett azonban nem várható a
kérdés rendezése, noha ideális helye lenne akár egy piactérnek is. Budakalásznak
jelenleg nincs főtere, de a távlati képeken
világosan látszik, hogy a polgármesteri
hivatal és a Takarékszövetkezet közötti
térséget a Táncsics utca és a Szerb templomig lépcsőzetesen meghosszabbítva
igenis van, csak mindent bekebeleznek az
autók, a Budai út óriási átmenő forgalma
és a parkolók. Miután a forgalmat nem
tudjuk hová átcsoportosítani, egyetlen
megoldás az amőba alakú térség azonos
díszburkolattal való lefedése. A külföldi
példák azt mutatják, hogy ennek erős vizuális és pszichológiai hatása van: az autós vendégnek érzi magát. Erről a térségről visszatekintve a Kálvária-domb felé
egyébként nem kétséges az sem, hogy mi
Budakalász szellemi központja.

finoman utaltak a hely múltjára. Morfológiailag ez egy földnyelv, egy kilátópont,
katonai szemszögből egy őrbástya ideális helye, ahonnan az egész környéket,
az utat és a folyópartot lehet ellenőrizni. Tettamanti Sarolta régész végzett itt
ásatásokat a 70-es években, és említést
tett egy nagyobb alaptestről. Dr. Krepárt
Tamás alpolgármester felkérésére a
városban élő dr. Tomka Gábor régész
2012-ben ismét megkutatta a területet,
és megtalálta a templom két alapfalát.
Érdekesség, hogy a szerbek által itt emelt
hármas kereszt nagyjából az elpusztult
templom szentélyének helyén volt. Lám,
az emberek minden igyekezet ellenére
megőrizték az emlékét, még akkor is, ha
ez csupán egy földdel behintett hely volt,
hiszen a faragott köveket elhordták a
környékbeli építkezésekhez.
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és bevásárlási lehetőséggel. Ez csak úgy
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szonyok mellett azonban nem várható a
kérdés rendezése, noha ideális helye lenne akár egy piactérnek is. Budakalásznak
jelenleg nincs főtere, de a távlati képeken
világosan látszik, hogy a polgármesteri
hivatal és a Takarékszövetkezet közötti
térséget a Táncsics utca és a Szerb templomig lépcsőzetesen meghosszabbítva
igenis van, csak mindent bekebeleznek az
autók, a Budai út óriási átmenő forgalma
és a parkolók. Miután a forgalmat nem
tudjuk hová átcsoportosítani, egyetlen
megoldás az amőba alakú térség azonos
díszburkolattal való lefedése. A külföldi
példák azt mutatják, hogy ennek erős vizuális és pszichológiai hatása van: az autós vendégnek érzi magát. Erről a térségről visszatekintve a Kálvária-domb felé
egyébként nem kétséges az sem, hogy mi
Budakalász szellemi központja.

finoman utaltak a hely múltjára. Morfológiailag ez egy földnyelv, egy kilátópont,
katonai szemszögből egy őrbástya ideális helye, ahonnan az egész környéket,
az utat és a folyópartot lehet ellenőrizni. Tettamanti Sarolta régész végzett itt
ásatásokat a 70-es években, és említést
tett egy nagyobb alaptestről. Dr. Krepárt
Tamás alpolgármester felkérésére a
városban élő dr. Tomka Gábor régész
2012-ben ismét megkutatta a területet,
és megtalálta a templom két alapfalát.
Érdekesség, hogy a szerbek által itt emelt
hármas kereszt nagyjából az elpusztult
templom szentélyének helyén volt. Lám,
az emberek minden igyekezet ellenére
megőrizték az emlékét, még akkor is, ha
ez csupán egy földdel behintett hely volt,
hiszen a faragott köveket elhordták a
környékbeli építkezésekhez.
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› Milyen szerepet adna ennek a város életében?
Tudjuk, hogy ez egy őrálló hely volt, az itt
talált Jupiter-oltárkő egy áldozóhelyet is
feltételez. Ne felejtsük el azt sem, hogy az
1200-as években épült templomok helykijelölésének lehetett még kapcsolata a földsugárzásokkal, nem egyszerűen csak oda kerültek, ahol megbotlott a ló… A legendák és
a valóság is azt mutatja, hogy ez egy fontos
szakrális hely. Az utóbbi két évben a területet az önkormányzat parkosította, játszóteret, támfalat alakított ki, a templomhajót
és a keresztek előtti teret leburkoltatta, a
romokat konzerváltatta. A Vándoriskola felvételi feladata is arra a kérdésre kereste a
választ, hogy mi legyen ennek a helynek a
sorsa. A templom visszaépítése, függetlenül
a mai műemlékes vélekedésektől, nem reális,
hiszen a városnak elegendő temploma van,
nem valószínű, hogy fenn tudná tartani.
Megoldható azonban a tömeg rekonstrukciója, amelynek során akár ragasztott, tartós,
növénnyel befutott keretek is adhatnák a
kontúrt, gerendák a torony imitációját, megfelelő hátteret adva az újrainduló misztériumjátékoknak, a visszaboltozott szentély
pedig akár koncertek hangvető falaként
is szolgálhat. Úgy gondolom, hogy a Kálvária-domb egy közösségi tér, ahol profán
és szakrális találkozik. A helyszín alkalmas
szabadtéri játékok, közösségi események
megtartására, melyhez a templom épülete
hatásos és feszes hátteret adhat.

› A Faluházba épített régi kövekhez hasonlóan itt is egy történet továbbszövésére
nyílna lehetőség? Ott a téglajegyeknél erősebbnek bizonyult a falu köveinek összeszedése, és mágikus megidézése annak,
hogy a múlt köveiből építi a házat. Hatása
a mai napig tart.
Óbudán töltött gyerekkorom meghatározó
emlékei a processziók, az úrnapi körmeneteken hulló virágszirmok. Egyik kedvenc
budakalászi archív felvételemen egy misztériumjáték szereplői láthatóak a 30-as
évekből. Úriasszonyt és csavargót, gyermekeket és felnőtteket hoztak össze ezek
a történetek. A múltat megidézve talán
egyszer a budaörsi Golgota-hegy misztériumjátékaihoz hasonlóan a budakalásziak is
együtt vonulhatnának a dombra. A Kálvária-
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lépcsőn induló stációk mentén érkeznének a
templomból induló hívek, a másik oldalról a
nézők, mindehhez pedig a hátteret az egykor
itt állt templom tömegrekonstrukciója adná.
A kálvárián hívő és nem hívő találkozhat,
mely találkozás és alkalom egy közösséget
magasabb szintre emel egy magasabb rendű
tartalom okán.

› A dombra felvezető Kálvária utca a település egyik leghangulatosabb, egyben leginkább rendezésre, fejlesztésre váró területe.
Az utca alsó részéről indítva a keleti lejtőn stáció lépcsősor kiépítését tervezzük a közösség
bevonásával. A Kálvária-domb alján pincesor húzódik, a legenda szerint egykor még a
királyi asztalra is került innen bor. Az ötvenes
években szegénylakások lettek a pincékből,
ma is igen elhanyagolt a terület, noha a város
egyik legvarázslatosabb része. Korábban Kuli
Lászlóval együtt készítettünk tanulmánytervet
a kusza ingatlanviszonyokkal terhelt, apró méretű telkek beépítésére. Javasoltam egy önkormányzati vendégház megépítését is.

› Elvetette a magot, és türelemmel vár?
Pontosan. Közel húszéves megbízatásom
alatt megtanultam, hogy én csak csöpögtetek, és várom, hogyan rezdülnek vissza
ezek a dolgok. A terület kapcsán optimista vagyok, mert a város vezetése szilárdan
elhatározta, hogy a devecseri házak mintájára mintegy 25 előközművesített telken
kíván a jövőben rugalmasan variálható

típusházakat kínálni megépítésre. Bizonyos
arányok és alapszituációk betartásával,
végtelen számú homlokzati variációt kínálva lehetőséget biztosítana a terület gyors
rendezésére, egységes elv szerint.

› Ilyen egységes jelleget tükröz a Budai út is,
sváb építészeti sajátosságokkal.
Abban az időben, ha valaki építkezni akart,
felkereste a sarki kocsmában a legjobb ácsot.
Egy pohárka finom bor mellett el lehetett mesélni az igényeket – kétablakos, ámbitusos − ,
és azt mindenki értette. Volt egy egységes kép
a házakról, és egységes technológia hozzá.
A Budai út sváb hagyományokat tükröző,
kicsit polgári, zárt sorú, nagyon egységes hangulatú beépítései is ezt a szellemiséget tükrözik. Ha sikerül véghezvinni az önkormányzat
előbbi elképzelését, az emberek újra el fogják
hinni, hogy ez így is működhet.

› Nagyobb koncepciók mentén nem is volt
alkalom haladni? Mindig a kis lépések
kerültek előtérbe, igazodva Budakalász
nőtt jellegéhez?
Ez a habitusomból is fakad. Nem hiszek
abban, hogy Kutuzov tábornokként egy
kardcsapással kell kijelölnöm a sétálóutca
helyét, mert látom, hogy a 30 évvel ezelőtti
rendezési tervekből sem lett semmi. Ezek
tőke hiányában sem szoktak megvalósulni,
másrészt pedig tudomásul kell venni, hogy
az agglomerációban tízévenként változnak
a kiköltözési-beköltözési hullámok. Úgy

gondoltam, a főbb pontok meghatározásán
kívül nekem nincs nagy városrendezési lehetőségem. Értékvédelmi rendeletet készítettünk, egy darabig rendszeresen jelentek
meg cikkeim a helyi újságban. Ami pedig a
példamutatást illeti, nem mértem fel kellően, mennyi irigyet szerezhetek vele. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy 2010-ben a
kenyérféltés volt a valódi ok, amiért végül
három évre kiléptem a hivatalból. Ugyanakkor a statisztika nem igazolta félelmüket,
mert az évi 250 engedélyből átlagosan három fűződött a nevemhez. Az más kérdés,
hogy azt a hármat valamiért megjegyezték
az emberek, de ez nem engem, hanem a
többi épület tervezőjét minősíti.

› Mennyiben tudja befolyásolni az építészeti kultúrát egy jól működő tervtanács?
Van-e pozitív visszacsatolás a lakosság
részéről, vagy még mindig ítészekként
tekint önökre? Közügy az építészet?
Alapelvünk, hogy a tervzsűri inkább konzultatív jellegű, és nem az ítész szerepét
tölti be. Nem ízlésterrorról van szó: a településképet meghatározó tervekre vonatkozó döntéseinket a polgármester szentesíti,
akinek más szempontokat is mérlegelnie
kell. A tagok ideális esetben nem illékony
ideológiák mentén értékelnek, hanem reálisan azt vizsgálják, hogy mi bajt okoz egy
épület, kisugárzása tönkreteszi-e adott
esetben környezetét. Gyakran találkozunk
kidolgozatlan, megvalósíthatatlan, vagy

Főépítészek
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› Milyen szerepet adna ennek a város életében?
Tudjuk, hogy ez egy őrálló hely volt, az itt
talált Jupiter-oltárkő egy áldozóhelyet is
feltételez. Ne felejtsük el azt sem, hogy az
1200-as években épült templomok helykijelölésének lehetett még kapcsolata a földsugárzásokkal, nem egyszerűen csak oda kerültek, ahol megbotlott a ló… A legendák és
a valóság is azt mutatja, hogy ez egy fontos
szakrális hely. Az utóbbi két évben a területet az önkormányzat parkosította, játszóteret, támfalat alakított ki, a templomhajót
és a keresztek előtti teret leburkoltatta, a
romokat konzerváltatta. A Vándoriskola felvételi feladata is arra a kérdésre kereste a
választ, hogy mi legyen ennek a helynek a
sorsa. A templom visszaépítése, függetlenül
a mai műemlékes vélekedésektől, nem reális,
hiszen a városnak elegendő temploma van,
nem valószínű, hogy fenn tudná tartani.
Megoldható azonban a tömeg rekonstrukciója, amelynek során akár ragasztott, tartós,
növénnyel befutott keretek is adhatnák a
kontúrt, gerendák a torony imitációját, megfelelő hátteret adva az újrainduló misztériumjátékoknak, a visszaboltozott szentély
pedig akár koncertek hangvető falaként
is szolgálhat. Úgy gondolom, hogy a Kálvária-domb egy közösségi tér, ahol profán
és szakrális találkozik. A helyszín alkalmas
szabadtéri játékok, közösségi események
megtartására, melyhez a templom épülete
hatásos és feszes hátteret adhat.

› A Faluházba épített régi kövekhez hasonlóan itt is egy történet továbbszövésére
nyílna lehetőség? Ott a téglajegyeknél erősebbnek bizonyult a falu köveinek összeszedése, és mágikus megidézése annak,
hogy a múlt köveiből építi a házat. Hatása
a mai napig tart.
Óbudán töltött gyerekkorom meghatározó
emlékei a processziók, az úrnapi körmeneteken hulló virágszirmok. Egyik kedvenc
budakalászi archív felvételemen egy misztériumjáték szereplői láthatóak a 30-as
évekből. Úriasszonyt és csavargót, gyermekeket és felnőtteket hoztak össze ezek
a történetek. A múltat megidézve talán
egyszer a budaörsi Golgota-hegy misztériumjátékaihoz hasonlóan a budakalásziak is
együtt vonulhatnának a dombra. A Kálvária-
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lépcsőn induló stációk mentén érkeznének a
templomból induló hívek, a másik oldalról a
nézők, mindehhez pedig a hátteret az egykor
itt állt templom tömegrekonstrukciója adná.
A kálvárián hívő és nem hívő találkozhat,
mely találkozás és alkalom egy közösséget
magasabb szintre emel egy magasabb rendű
tartalom okán.

› A dombra felvezető Kálvária utca a település egyik leghangulatosabb, egyben leginkább rendezésre, fejlesztésre váró területe.
Az utca alsó részéről indítva a keleti lejtőn stáció lépcsősor kiépítését tervezzük a közösség
bevonásával. A Kálvária-domb alján pincesor húzódik, a legenda szerint egykor még a
királyi asztalra is került innen bor. Az ötvenes
években szegénylakások lettek a pincékből,
ma is igen elhanyagolt a terület, noha a város
egyik legvarázslatosabb része. Korábban Kuli
Lászlóval együtt készítettünk tanulmánytervet
a kusza ingatlanviszonyokkal terhelt, apró méretű telkek beépítésére. Javasoltam egy önkormányzati vendégház megépítését is.

› Elvetette a magot, és türelemmel vár?
Pontosan. Közel húszéves megbízatásom
alatt megtanultam, hogy én csak csöpögtetek, és várom, hogyan rezdülnek vissza
ezek a dolgok. A terület kapcsán optimista vagyok, mert a város vezetése szilárdan
elhatározta, hogy a devecseri házak mintájára mintegy 25 előközművesített telken
kíván a jövőben rugalmasan variálható

típusházakat kínálni megépítésre. Bizonyos
arányok és alapszituációk betartásával,
végtelen számú homlokzati variációt kínálva lehetőséget biztosítana a terület gyors
rendezésére, egységes elv szerint.

› Ilyen egységes jelleget tükröz a Budai út is,
sváb építészeti sajátosságokkal.
Abban az időben, ha valaki építkezni akart,
felkereste a sarki kocsmában a legjobb ácsot.
Egy pohárka finom bor mellett el lehetett mesélni az igényeket – kétablakos, ámbitusos − ,
és azt mindenki értette. Volt egy egységes kép
a házakról, és egységes technológia hozzá.
A Budai út sváb hagyományokat tükröző,
kicsit polgári, zárt sorú, nagyon egységes hangulatú beépítései is ezt a szellemiséget tükrözik. Ha sikerül véghezvinni az önkormányzat
előbbi elképzelését, az emberek újra el fogják
hinni, hogy ez így is működhet.

› Nagyobb koncepciók mentén nem is volt
alkalom haladni? Mindig a kis lépések
kerültek előtérbe, igazodva Budakalász
nőtt jellegéhez?
Ez a habitusomból is fakad. Nem hiszek
abban, hogy Kutuzov tábornokként egy
kardcsapással kell kijelölnöm a sétálóutca
helyét, mert látom, hogy a 30 évvel ezelőtti
rendezési tervekből sem lett semmi. Ezek
tőke hiányában sem szoktak megvalósulni,
másrészt pedig tudomásul kell venni, hogy
az agglomerációban tízévenként változnak
a kiköltözési-beköltözési hullámok. Úgy

gondoltam, a főbb pontok meghatározásán
kívül nekem nincs nagy városrendezési lehetőségem. Értékvédelmi rendeletet készítettünk, egy darabig rendszeresen jelentek
meg cikkeim a helyi újságban. Ami pedig a
példamutatást illeti, nem mértem fel kellően, mennyi irigyet szerezhetek vele. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy 2010-ben a
kenyérféltés volt a valódi ok, amiért végül
három évre kiléptem a hivatalból. Ugyanakkor a statisztika nem igazolta félelmüket,
mert az évi 250 engedélyből átlagosan három fűződött a nevemhez. Az más kérdés,
hogy azt a hármat valamiért megjegyezték
az emberek, de ez nem engem, hanem a
többi épület tervezőjét minősíti.

› Mennyiben tudja befolyásolni az építészeti kultúrát egy jól működő tervtanács?
Van-e pozitív visszacsatolás a lakosság
részéről, vagy még mindig ítészekként
tekint önökre? Közügy az építészet?
Alapelvünk, hogy a tervzsűri inkább konzultatív jellegű, és nem az ítész szerepét
tölti be. Nem ízlésterrorról van szó: a településképet meghatározó tervekre vonatkozó döntéseinket a polgármester szentesíti,
akinek más szempontokat is mérlegelnie
kell. A tagok ideális esetben nem illékony
ideológiák mentén értékelnek, hanem reálisan azt vizsgálják, hogy mi bajt okoz egy
épület, kisugárzása tönkreteszi-e adott
esetben környezetét. Gyakran találkozunk
kidolgozatlan, megvalósíthatatlan, vagy
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› Érettek vagyunk mi erre? Vannak megfelelően képzett és elhivatott főépítészeink?

éppen a megbízó költségvetését jóval meghaladó építészeti megoldásokkal. Ilyen értelemben konzultatív szemléletű és hangulatú a zsűri, és ez a főépítész felelőssége.

› Hogyan áll össze egy ideális tervtanács?
A helyi tagok mellett fontos, hogy a környékbeli főépítészek meghívásával a regionalitás
is jelen legyen. Lényeges továbbá, hogy a
tagok elismert gyakorló építészek legyenek,
a családi házaktól az ipari épületeken át
egészen a középületekig. Kell, hogy legyen egy doyenje, ilyen volt Budakalászon
dr. Reischl Gábor, akinek megfellebbezhetetlen szava volt, és olyan modora, amivel a legvérmesebb megbízóval és a legostobább építésszel is meg tudta értetni mondanivalóját.

› A tervtanács és a főépítész munkáját
dicséri, hogy Budakalász újabb beépítésű területei a változó építészeti minőség
ellenére harmóniát, egyfajta hangulatot
sugároznak.
Nagyon nehéz mit kezdeni az újabb beépítésű vagy jellegtelen területekkel. Nem sugárzik a földből identitás, nincs példa, amire
támaszkodni lehetne, és a betelepülők
mentalitása is változó. A nagy hibákat
igyekeztük elkerülni, bizonyos kereteket,
pontokat – épület elhelyezése, traktusszélesség – határoztunk meg játékszabályként. Az utcakép jelentős része a ház első
traktusa és a kerítés. Van, ahol ez utóbbinál is keményebben kellett volna fellépni.
De ne becsüljük le a növényzet áldásos
hatását…, építészeti kultúrát pedig nem
olthatunk mindenkibe.

hivatal feladata egy épületnél a műszaki
megfelelőség vizsgálata lenne elsősorban. Nemzeti érdek, hogy egy ház ne
dőljön össze, ne az utcát fűtse, tartós, jó
minőségű anyagokból épüljön, fenntartható legyen. Ez a tervek alapján eldönthető. Ebből a szempontból, tekintettel a
nyilatkozattételi lehetőségre, a hatóság
egy iktató feladatot végezne. Ha kétsége van, a Kamarához kellene fordulnia,
ahol szakmai szempontból vizsgálnák
a kifogásokat. Azonban van egy lokális
része az engedélynek, egy társadalmi,
kulturális szempontja. Társadalmi kérdés ugyanis, hogy az adott funkciójú
épületet abban a formában befogadja-e
a helyi közösség. Olyan jogi környezetet
kell teremteni, amelyben a zsűrizett terv
pontos megvalósulása lekövethető és
számon kérhető. Szorgalmaznunk kell,
hogy ha egy település főépítészt alkalmaz, és átvállalja ezt a felelősséget,
akkor szabadabb mozgástere legyen.
Az építészeti minőség és rend a helyi főépítész feladata. Súlya kell hogy legyen
a zsűrinek, és helyben, könnyebben kell
hogy haladhasson az engedély kiadása.
A főépítészek alkalmazását segítené az
is, ha nélkülük egy sokkal bonyolultabb
processzust kellene végigjárni.

ne építsen rá senki a gázvezetékre. Vannak
regionális kisugárzású ügyek, egy bevásárlóközpont forgalma például máshol is jelentkezik. Nem mindegy, hogy valami lakó- vagy
iparterület-e, de abban az esetben, ha egy
utcának van 12 méteres szabályozási szélessége, noha minden közművet és egyebet
8 méteren is át lehet vezetni védőtávolságokkal, akkor miért ne mondhatnánk, hogy
bizonyos részei ilyenek? Nem fog megállni
az élet, ha valahol nincs előkert, ennek
eldöntése a főépítész dolga. Természetesen
ezzel felelősség jár, amelyet a főépítész,
a testület és a polgármester vállal fel.

Természetesen nem vagyunk még azok,
de gondoljuk meg, hogyan tanultunk meg
biciklizni. Apánk a partvis nyelével egy ideig terelgetett, majd egyszer csak azt láttuk,
hogy apánk sehol, mi pedig haladtunk előre.
Meg kell nézni a védelmi lehetőségeket,
a felelősségeket tisztázni kell, és könnyíteni
kell ezen a rendszeren.

› A tervtanács ilyen szintű megerősítése
óriási változást jelent az eddigi, az építéshatósági osztályokat előtérbe helyező
gyakorlathoz képest. Ennek a szemléletváltásnak mekkora a támogatottsága az
építészek körében?
Van egy megkövesedett rendszer, a saját kiskapuival, kapcsolatrendszereivel.
Olyan középtávú programot kell összeállítani, amely lépéseiben és fejlődésében
világos irányt mutat. A hajót 90 fokkal
nem fordíthatjuk el, mert akkor borulunk.
Azt kell megvizsgálni, hogy a mostani jogi
és egyéb környezetben hány fokot tudunk
kormányozni, a többit jegelnünk kell.
A közeljövőtől 160 négyzetméterig egyszerűsített építési engedély kérelmezhető.
Nem szükséges az atomerőművel azonos
szempontok szerint vizsgálni egy öttagú
család házát. Fontos lenne, hogy az emberek rájöjjenek: a terv valódi befogadása
a tervtanácson történik, a hatóság pedig
a műszaki megfelelőséget vizsgálja. A műszaki tartalom színvonalát pedig a Kamara
jogosult ellenőrizni, s ez magával hozná a
szakma hozzáállásának megváltozását.

› Hány puttonyos Budakalász, Bodonyi Csaba
szavaival élve? Mit tart a legfontosabb eredménynek főépítészi tevékenységében?

A főépítészség egy olyan szolgáltatássá
válna, amely hozzátartozna egy jól működő
település életéhez.

› A felelősségvállalás a mai jogi környezetben kényes ügy.
A kollégák panaszkodnak a 1,5%-os tervezői
díj miatt, amely nyugaton akár 9 százalék
is lehet. Ugyanakkor azt elfelejtik, hogy ott
10%-ot lehet tévedni egy költségvetésnél,
különben perelhető a tervező. Kötelező a
felelősségbiztosítás, amelynek mértéke arányos a beruházás nagyságával. Ez is hozzátartozik a szolgáltatáshoz, mint ahogy a
tervezői művezetés is. Amellett, hogy ez természetes belső igény, amely egy színvonalat
feltételez és eredményez.

ahelyett, hogy azt mondanánk: atomerőmű
és gépgyár nem épülhet, a többit a főépítész vezetésével helyben mérlegeljük. Ha a
szomszédban épülő ház elveszi a napot, ma
a probléma helyben még a legnagyobb jóindulattal sem orvosolható a merev szabályok
miatt. Bizonyos esetekben kézi vezérlés kell.

› Mondhatjuk, hogy nincsenek szabályok,
mert az élet diktálja őket?
Vannak szabályok, de azok akkor élnek,
ha van éltetőjük, az pedig a főépítész.
A szerszám semmit sem ér, ha nem megfelelő kéz tartja. Baltával ölni is lehet, vagy
tűzifát hasogatni. Vannak országos érdekek:

› A túlszabályozottság és a járási hatósági
ügyintézés megnehezíti a települések dolgát?
Elképzelhető lenne, hogy a szabályozás csak
egy keretterv, amely meghatározza, hogy mely
pontokban lehet rugalmas a főépítész?

Tisztázni kell a szerepeket. Az építési
engedélyezési eljárásban ideális esetben
az elsőfokú építési hatóságot jelentő

Bizonyos értelemben igen. Ha az építészeti,
urbanisztikai elképzeléseket nem igazolja az
idő, vagy a befektetési irányok megváltoznak,
akkor módosítások sora indul el, ahelyett,
hogy rugalmasan kezelhetnénk bizonyos
szituációkat. Fordítsuk meg a kérdést: ami
épül, annak milyen hatása van a környezetére, és mekkora bajt tud okozni? Kitalálunk a
szabályozás során funkciókat egy területre,
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› Gyakorló építészként és főépítészként,
valamint a Kamara alelnökeként milyen
változásokat tartana szükségesnek a
jelenlegi rendszerben?

Sok problémája mellett Budakalász élhető
település. Az agglomerációs nyomást jól
tudta fölvenni, a húsz év alatt lineárisan
növekedett a lakosság közel a kétszeresére.
Az újonnan kialakult településrészek jól beékelődnek a régi szövetbe. Kérdés azonban,
hogy idővel kialakul-e majd az az erős
identitástudat, ami egykor jellemezte ezt a
települést. Rogán László polgármester támogatásával főépítészként arculatot próbálok adni Budakalásznak, hagyományokra
épülő, de a jelennek is megfelelő, fejleszthető településképet. Minden szereplőt a
helyénvaló viselkedésre és a minőségre próbálok ösztönözni. Ezt szolgálja a tervtanács
működése is. Minőség és példamutatás, ez a
módszer többé-kevésbé hatásos.

Családi ház, Gerinc utca,
épít é s z : Tu r i At t ila , 2 00 4 | f ot ó: Bu jno v s z k y Ta má s

 	Z e n e i s k o l a , é p í t é s z : K u l i L á s z l ó , 2 0 0 3

G yóg y növény k ut at ó Int é z et , épít é s z : Tu r i At t ila , 2 00 3
fotó: Dénes György

20

21
 Egészségház, Budakalász, építész: Horváth Zoltán, 2013

› Érettek vagyunk mi erre? Vannak megfelelően képzett és elhivatott főépítészeink?

éppen a megbízó költségvetését jóval meghaladó építészeti megoldásokkal. Ilyen értelemben konzultatív szemléletű és hangulatú a zsűri, és ez a főépítész felelőssége.

› Hogyan áll össze egy ideális tervtanács?
A helyi tagok mellett fontos, hogy a környékbeli főépítészek meghívásával a regionalitás
is jelen legyen. Lényeges továbbá, hogy a
tagok elismert gyakorló építészek legyenek,
a családi házaktól az ipari épületeken át
egészen a középületekig. Kell, hogy legyen egy doyenje, ilyen volt Budakalászon
dr. Reischl Gábor, akinek megfellebbezhetetlen szava volt, és olyan modora, amivel a legvérmesebb megbízóval és a legostobább építésszel is meg tudta értetni mondanivalóját.

› A tervtanács és a főépítész munkáját
dicséri, hogy Budakalász újabb beépítésű területei a változó építészeti minőség
ellenére harmóniát, egyfajta hangulatot
sugároznak.
Nagyon nehéz mit kezdeni az újabb beépítésű vagy jellegtelen területekkel. Nem sugárzik a földből identitás, nincs példa, amire
támaszkodni lehetne, és a betelepülők
mentalitása is változó. A nagy hibákat
igyekeztük elkerülni, bizonyos kereteket,
pontokat – épület elhelyezése, traktusszélesség – határoztunk meg játékszabályként. Az utcakép jelentős része a ház első
traktusa és a kerítés. Van, ahol ez utóbbinál is keményebben kellett volna fellépni.
De ne becsüljük le a növényzet áldásos
hatását…, építészeti kultúrát pedig nem
olthatunk mindenkibe.

hivatal feladata egy épületnél a műszaki
megfelelőség vizsgálata lenne elsősorban. Nemzeti érdek, hogy egy ház ne
dőljön össze, ne az utcát fűtse, tartós, jó
minőségű anyagokból épüljön, fenntartható legyen. Ez a tervek alapján eldönthető. Ebből a szempontból, tekintettel a
nyilatkozattételi lehetőségre, a hatóság
egy iktató feladatot végezne. Ha kétsége van, a Kamarához kellene fordulnia,
ahol szakmai szempontból vizsgálnák
a kifogásokat. Azonban van egy lokális
része az engedélynek, egy társadalmi,
kulturális szempontja. Társadalmi kérdés ugyanis, hogy az adott funkciójú
épületet abban a formában befogadja-e
a helyi közösség. Olyan jogi környezetet
kell teremteni, amelyben a zsűrizett terv
pontos megvalósulása lekövethető és
számon kérhető. Szorgalmaznunk kell,
hogy ha egy település főépítészt alkalmaz, és átvállalja ezt a felelősséget,
akkor szabadabb mozgástere legyen.
Az építészeti minőség és rend a helyi főépítész feladata. Súlya kell hogy legyen
a zsűrinek, és helyben, könnyebben kell
hogy haladhasson az engedély kiadása.
A főépítészek alkalmazását segítené az
is, ha nélkülük egy sokkal bonyolultabb
processzust kellene végigjárni.

ne építsen rá senki a gázvezetékre. Vannak
regionális kisugárzású ügyek, egy bevásárlóközpont forgalma például máshol is jelentkezik. Nem mindegy, hogy valami lakó- vagy
iparterület-e, de abban az esetben, ha egy
utcának van 12 méteres szabályozási szélessége, noha minden közművet és egyebet
8 méteren is át lehet vezetni védőtávolságokkal, akkor miért ne mondhatnánk, hogy
bizonyos részei ilyenek? Nem fog megállni
az élet, ha valahol nincs előkert, ennek
eldöntése a főépítész dolga. Természetesen
ezzel felelősség jár, amelyet a főépítész,
a testület és a polgármester vállal fel.

Természetesen nem vagyunk még azok,
de gondoljuk meg, hogyan tanultunk meg
biciklizni. Apánk a partvis nyelével egy ideig terelgetett, majd egyszer csak azt láttuk,
hogy apánk sehol, mi pedig haladtunk előre.
Meg kell nézni a védelmi lehetőségeket,
a felelősségeket tisztázni kell, és könnyíteni
kell ezen a rendszeren.

› A tervtanács ilyen szintű megerősítése
óriási változást jelent az eddigi, az építéshatósági osztályokat előtérbe helyező
gyakorlathoz képest. Ennek a szemléletváltásnak mekkora a támogatottsága az
építészek körében?
Van egy megkövesedett rendszer, a saját kiskapuival, kapcsolatrendszereivel.
Olyan középtávú programot kell összeállítani, amely lépéseiben és fejlődésében
világos irányt mutat. A hajót 90 fokkal
nem fordíthatjuk el, mert akkor borulunk.
Azt kell megvizsgálni, hogy a mostani jogi
és egyéb környezetben hány fokot tudunk
kormányozni, a többit jegelnünk kell.
A közeljövőtől 160 négyzetméterig egyszerűsített építési engedély kérelmezhető.
Nem szükséges az atomerőművel azonos
szempontok szerint vizsgálni egy öttagú
család házát. Fontos lenne, hogy az emberek rájöjjenek: a terv valódi befogadása
a tervtanácson történik, a hatóság pedig
a műszaki megfelelőséget vizsgálja. A műszaki tartalom színvonalát pedig a Kamara
jogosult ellenőrizni, s ez magával hozná a
szakma hozzáállásának megváltozását.

› Hány puttonyos Budakalász, Bodonyi Csaba
szavaival élve? Mit tart a legfontosabb eredménynek főépítészi tevékenységében?

A főépítészség egy olyan szolgáltatássá
válna, amely hozzátartozna egy jól működő
település életéhez.

› A felelősségvállalás a mai jogi környezetben kényes ügy.
A kollégák panaszkodnak a 1,5%-os tervezői
díj miatt, amely nyugaton akár 9 százalék
is lehet. Ugyanakkor azt elfelejtik, hogy ott
10%-ot lehet tévedni egy költségvetésnél,
különben perelhető a tervező. Kötelező a
felelősségbiztosítás, amelynek mértéke arányos a beruházás nagyságával. Ez is hozzátartozik a szolgáltatáshoz, mint ahogy a
tervezői művezetés is. Amellett, hogy ez természetes belső igény, amely egy színvonalat
feltételez és eredményez.

ahelyett, hogy azt mondanánk: atomerőmű
és gépgyár nem épülhet, a többit a főépítész vezetésével helyben mérlegeljük. Ha a
szomszédban épülő ház elveszi a napot, ma
a probléma helyben még a legnagyobb jóindulattal sem orvosolható a merev szabályok
miatt. Bizonyos esetekben kézi vezérlés kell.

› Mondhatjuk, hogy nincsenek szabályok,
mert az élet diktálja őket?
Vannak szabályok, de azok akkor élnek,
ha van éltetőjük, az pedig a főépítész.
A szerszám semmit sem ér, ha nem megfelelő kéz tartja. Baltával ölni is lehet, vagy
tűzifát hasogatni. Vannak országos érdekek:

› A túlszabályozottság és a járási hatósági
ügyintézés megnehezíti a települések dolgát?
Elképzelhető lenne, hogy a szabályozás csak
egy keretterv, amely meghatározza, hogy mely
pontokban lehet rugalmas a főépítész?

Tisztázni kell a szerepeket. Az építési
engedélyezési eljárásban ideális esetben
az elsőfokú építési hatóságot jelentő

Bizonyos értelemben igen. Ha az építészeti,
urbanisztikai elképzeléseket nem igazolja az
idő, vagy a befektetési irányok megváltoznak,
akkor módosítások sora indul el, ahelyett,
hogy rugalmasan kezelhetnénk bizonyos
szituációkat. Fordítsuk meg a kérdést: ami
épül, annak milyen hatása van a környezetére, és mekkora bajt tud okozni? Kitalálunk a
szabályozás során funkciókat egy területre,
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› Gyakorló építészként és főépítészként,
valamint a Kamara alelnökeként milyen
változásokat tartana szükségesnek a
jelenlegi rendszerben?

Sok problémája mellett Budakalász élhető
település. Az agglomerációs nyomást jól
tudta fölvenni, a húsz év alatt lineárisan
növekedett a lakosság közel a kétszeresére.
Az újonnan kialakult településrészek jól beékelődnek a régi szövetbe. Kérdés azonban,
hogy idővel kialakul-e majd az az erős
identitástudat, ami egykor jellemezte ezt a
települést. Rogán László polgármester támogatásával főépítészként arculatot próbálok adni Budakalásznak, hagyományokra
épülő, de a jelennek is megfelelő, fejleszthető településképet. Minden szereplőt a
helyénvaló viselkedésre és a minőségre próbálok ösztönözni. Ezt szolgálja a tervtanács
működése is. Minőség és példamutatás, ez a
módszer többé-kevésbé hatásos.

Családi ház, Gerinc utca,
épít é s z : Tu r i At t ila , 2 00 4 | f ot ó: Bu jno v s z k y Ta má s

fotó: Nagy András
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Budakalász szívében egy domb áll. A dombon
három kereszt, a Golgota mása. Ez Budakalász kálvária-dombja, melynek gyomra
szakrális titkokat őriz.
1977-ben a dombon faültetés közben rakott
kőfalazat, pénzérmék és néhány csont került
elő. A falazatot egyszerű ház részének vélték,
melyet a gyors és kis helyet érintő, Tettamanti
Sarolta által vezetett leletmentő ásatást követően visszatemettek. Az emlékezet azonban nem hagyta nyugodni a kíváncsiságot:
vajon tényleg valós-e az a feledésbe tűnő
budakalászi legenda, mely szerint a domb
valaha kultikus színtér volt, és nem csak egy
ház állott rajta? A hely valós történetének
felfejtése ekkor indult igazi útjára.

különleges leletek, melyek közül legnagyobb jelentőséggel kétségtelenül a Kalászi család által építtetett közel 200 m2-es
Árpád-kori templom bír. A helyszínről előkerült legkorábbi leleteket a mintegy 4000
éves őskori kerámiatöredékek jelentik.
A domb földrajzi elhelyezkedése, úgynevezett sarkantyúhelyzete stratégiailag kiváló
adottságot jelent, tudjuk, hogy a bronzkorban is előszeretettel telepítettek ilyen jellegű
helyekre erődöket. Budakalásznak igen komoly bronzkori múltja van, hiszen itt találták meg Európa egyik legnagyobb, több mint
ezer sírból álló bronzkori temetőjét. A Kálvária-domb esetén azonban az erőd megléte
csak feltételezés, amely egyelőre nem nyert
bizonyítást, hiszen a feltárás legnagyobb

Ősi rejtélyek
A budakalászi kálváriadomb
Szöveg, fotó: Kassai-Szoó Dominika

2011 őszén dr. Tomka Gábor régész vezetésével újabb próbaásatásra került sor,
melynek során kiderült, hogy valóban
komolyabb épületet rejt a föld: egy templom maradványait. A 19. században emelt
keresztek érdekes módon pontosan az
egykori szentély területén álltak, ezért
a templom feltárása csak áthelyezésükkel volt lehetséges. A város az egyházzal
egyeztetve a keresztek áthelyezéséről és
felújításáról, és a templomrom azonnali
feltárásáról határozott.
2012 márciusában indult meg a feltárás,
amelynek során több korból kerültek elő
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 Faragványtöredék kalász motívummal

részén csak késő középkori szintekig folyt.
Időrend szerint a következő leletek a római korból kerültek elő. Feltártak egy töredékes Jupiter-oltárt, oldalában faragott
jupitervillámmal és „IOM” felirattal. Utóbbi jelentése: a legjóságosabb Jupiternek.
Előkerült továbbá egy Kr.u. 190-re datálható szobortalapzat, amelyen egykor
Commodus császár szobra állt, bizonyítja
ezt a megmaradt feliratrészlet. Egyelőre
még nem tisztázott, hogy a római korban
milyen funkciót töltött be a Kálvária-domb,
erről a régészek véleménye is eltérő. Egyes
feltételezések szerint pogány szentélykörzet lehetett, erre utal egyrészt, hogy a

rómaiak általában a Kálvária-dombhoz hasonló helyekre telepítették szentélyeiket,
másrészt, hogy a feltárt római kori leletek
mindegyike kultikus jelentőséggel bír. Más
feltételezések szerint a Jupiter-oltárt és a
szobortalapzatot építőanyagként szállították ide más helyszínekről, például Szentendréről. Logikus feltételezésnek tűnik az
is, hogy őrtorony lehetet itt. Az ásatás rétegmélysége okán a feltételezések egyikét
sem lehetett kétséget kizáróan bizonyítani.
Időrendben a következő emléket már annak a kora Árpád-kori templomnak a maradványai képviselik, melyekre a későbbi,
a Kalászi család által építtetett templom
épült. A korai templomot feltehetőleg a
fejedelem által a megyeri rév ellenőrzésére betelepített, a honfoglalókkal érkezett,
majd a magyarok közé beolvadt kálizok
építették. A területen talált II. Béla pénz
alapján építése legkésőbb a 12. század második felére tehető, de ennél lényegesen
korábbi datálás sem zárható ki. A templomot, amelynek teljes hossza 10 méter volt,
nagy kőtömbökből építették, középkori
szokást követve szentélyét, amely feltehetőleg félköríves volt, keletre tájolták, hogy
az oltárt meg tudja világítani a nap. Nem
lehet tudni, hogy tartozott-e harangtorony
az építményhez, a korai Árpád-kori falusi
templomoknak általában nem volt tornyuk.
A templom északi oldalához feltehetően már
a tatárjárás után, az 1200-as évek második
felében egy patkóíves kápolnát építettek
diagonális támpillérekkel. Méretéből és az
alatta megtalált sírokból arra lehet következtetni, hogy a kegyúri család feltehetően
saját használatú temetkezésére szolgált.

fotó: Nagy András
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Budakalász szívében egy domb áll. A dombon
három kereszt, a Golgota mása. Ez Budakalász kálvária-dombja, melynek gyomra
szakrális titkokat őriz.
1977-ben a dombon faültetés közben rakott
kőfalazat, pénzérmék és néhány csont került
elő. A falazatot egyszerű ház részének vélték,
melyet a gyors és kis helyet érintő, Tettamanti
Sarolta által vezetett leletmentő ásatást követően visszatemettek. Az emlékezet azonban nem hagyta nyugodni a kíváncsiságot:
vajon tényleg valós-e az a feledésbe tűnő
budakalászi legenda, mely szerint a domb
valaha kultikus színtér volt, és nem csak egy
ház állott rajta? A hely valós történetének
felfejtése ekkor indult igazi útjára.

különleges leletek, melyek közül legnagyobb jelentőséggel kétségtelenül a Kalászi család által építtetett közel 200 m2-es
Árpád-kori templom bír. A helyszínről előkerült legkorábbi leleteket a mintegy 4000
éves őskori kerámiatöredékek jelentik.
A domb földrajzi elhelyezkedése, úgynevezett sarkantyúhelyzete stratégiailag kiváló
adottságot jelent, tudjuk, hogy a bronzkorban is előszeretettel telepítettek ilyen jellegű
helyekre erődöket. Budakalásznak igen komoly bronzkori múltja van, hiszen itt találták meg Európa egyik legnagyobb, több mint
ezer sírból álló bronzkori temetőjét. A Kálvária-domb esetén azonban az erőd megléte
csak feltételezés, amely egyelőre nem nyert
bizonyítást, hiszen a feltárás legnagyobb

Ősi rejtélyek
A budakalászi kálváriadomb
Szöveg, fotó: Kassai-Szoó Dominika

2011 őszén dr. Tomka Gábor régész vezetésével újabb próbaásatásra került sor,
melynek során kiderült, hogy valóban
komolyabb épületet rejt a föld: egy templom maradványait. A 19. században emelt
keresztek érdekes módon pontosan az
egykori szentély területén álltak, ezért
a templom feltárása csak áthelyezésükkel volt lehetséges. A város az egyházzal
egyeztetve a keresztek áthelyezéséről és
felújításáról, és a templomrom azonnali
feltárásáról határozott.
2012 márciusában indult meg a feltárás,
amelynek során több korból kerültek elő
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Állapotf elmérési ter v, építés z: S zczuka Attila

 Faragványtöredék kalász motívummal

részén csak késő középkori szintekig folyt.
Időrend szerint a következő leletek a római korból kerültek elő. Feltártak egy töredékes Jupiter-oltárt, oldalában faragott
jupitervillámmal és „IOM” felirattal. Utóbbi jelentése: a legjóságosabb Jupiternek.
Előkerült továbbá egy Kr.u. 190-re datálható szobortalapzat, amelyen egykor
Commodus császár szobra állt, bizonyítja
ezt a megmaradt feliratrészlet. Egyelőre
még nem tisztázott, hogy a római korban
milyen funkciót töltött be a Kálvária-domb,
erről a régészek véleménye is eltérő. Egyes
feltételezések szerint pogány szentélykörzet lehetett, erre utal egyrészt, hogy a

rómaiak általában a Kálvária-dombhoz hasonló helyekre telepítették szentélyeiket,
másrészt, hogy a feltárt római kori leletek
mindegyike kultikus jelentőséggel bír. Más
feltételezések szerint a Jupiter-oltárt és a
szobortalapzatot építőanyagként szállították ide más helyszínekről, például Szentendréről. Logikus feltételezésnek tűnik az
is, hogy őrtorony lehetet itt. Az ásatás rétegmélysége okán a feltételezések egyikét
sem lehetett kétséget kizáróan bizonyítani.
Időrendben a következő emléket már annak a kora Árpád-kori templomnak a maradványai képviselik, melyekre a későbbi,
a Kalászi család által építtetett templom
épült. A korai templomot feltehetőleg a
fejedelem által a megyeri rév ellenőrzésére betelepített, a honfoglalókkal érkezett,
majd a magyarok közé beolvadt kálizok
építették. A területen talált II. Béla pénz
alapján építése legkésőbb a 12. század második felére tehető, de ennél lényegesen
korábbi datálás sem zárható ki. A templomot, amelynek teljes hossza 10 méter volt,
nagy kőtömbökből építették, középkori
szokást követve szentélyét, amely feltehetőleg félköríves volt, keletre tájolták, hogy
az oltárt meg tudja világítani a nap. Nem
lehet tudni, hogy tartozott-e harangtorony
az építményhez, a korai Árpád-kori falusi
templomoknak általában nem volt tornyuk.
A templom északi oldalához feltehetően már
a tatárjárás után, az 1200-as évek második
felében egy patkóíves kápolnát építettek
diagonális támpillérekkel. Méretéből és az
alatta megtalált sírokból arra lehet következtetni, hogy a kegyúri család feltehetően
saját használatú temetkezésére szolgált.
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There is a hill in the heart of Budakalász. On the hill, three crosses stand witness to the Golgota. This is the Calvary Hill of Budakalász, guarding sacred mysteries. In the autumn of 2011,
exploratory excavations were carried out by a team of archaeologist led by Dr Gábor Tomka, revealing the ruins of a church. Earlier excavations had already yielded rich Roman and
Bronze Age artifacts, but the most significant finding is, beyond doubt, the 200 m2 church from the Arpadian age built by the Kalászi family. In the last couple of years, the local
government created a public park and playground in the area, built a retaining wall, carried out conservation works of the ruins and paved the space below the crosses and inside
the church nave. Uncovered and conserved, the church may once again function as a place of worship and community development. Once again, holy masses are celebrated in the
heart of Budakalász, on its highest point of elevation, among ruined walls, out in the open.
The author wishes to thank leading archaeologist Dr Gábor Tomka for his cooperation in the article.

A korai templomot a kápolna átépítésével
egy időben lebontották, és csupán a kápolnával közös falát hagyták meg. A terület szomszédságban több királyi székhely
volt (Esztergom, Visegrád, Buda), a nagy
átmenő forgalomból a lakosság feltehetőleg sokat profitált. Ennek okán a település
és a régió mindig is fejlettebb volt, erről
tanúskodnak a környék pálos és ciszterci
kolostorépítkezései. Az új, 23,5 m hosszú,
11,5 m széles templomnak, amely egyenes
szentélyzáródással, nyugati toronnyal és
boltozott nyugati karzattal épült, előkelő
státuszt szántak. Nyugati oldalának közepén közel négyzetes tornyot emeltek,
harangjának nyelve előkerült. A hajóban
ágyazóhabarcsba rakott téglapadló változatos állapotban megmaradt maradványa
került elő. A templom kapuzata teljesen
elpusztult, talán az ívmező domborművéből származnak az itt talált finoman
kidolgozott mészkő faragványtöredékek.
Az eredetileg kétfokú oltárlépcső előtt,
a középtengelytől északra kripta maradványai kerültek elő, amelyben Mária királynő denárján, üvegablak-töredékeken
kívül számos kovácsoltvas veretet találtak, melyek minden bizonnyal eredetileg
a templom kapuját díszítették. A templom
északi és déli vállánál mellékoltár maradványait találták. A templom berendezéséből a hajóban keresztelőmedence töredékei és talán szenteltvíztartó töredéke,
valamint vörösmárvány töredék (talán
pasztofórium) kerültek elő. A szentélyben
festett faragványtöredékek és számos puhamészkő kváder, íves nyíláskeret darabjait találták. A hajó boltozására a meglévő adatokból nem tudunk következtetni,
feltehetően síkfödém fedte. A templom
építése a faragványok alapján a 13. század
végére, esetleg a 14. század elejére tehető. Az 1526-os török hadjárat felvonulási
útvonalába eső templom részleges pusztulása a 16. század közepe előtt bekövetkezhetett, mert a padlótégláktól részben
megfosztott padlón 1534-es veretet leltek.
A templomban változó vastagságú, ún
pusztulási feltöltésen 17. századi leletanyagot, közte 1686-os pénzt találtak, s ez
alapján feltételezhető, hogy az erősen romos, összedőlt karzatú épületet a 17. szá-
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zad közepe után Kalászon ismét megtelepedő szerb lakosság használatba vehette.
A helyi szerb közösség hagyománya szerint
még a jelenleg is álló, az 1750-es években
épített szerb templom felépítése előtt elhagyták a régi templomot, s csupán a körülötte fekvő temető érte meg a 18. század
közepét. Vélhetőleg ekkor bontották le az
épületet, helyét már az első katonai felmérés sem jelzi. A hely kultikus szelleme az
emlékezetben mégis tovább élhetett, mert
az ásatások során a legfelsőbb földrétegből két kis sír és szórvány újszülött-csontok kerültek elő. Erre magyarázatul szolgálhat, hogy a kor vallási hagyománya szerint
a meg nem kereszteltek nem kerülhettek
szentelt földbe. Az eltávozott gyermekek
szülei azonban minden bizonnyal szerették volna gyermeküket méltó módon örök
nyugalomra helyezni, ezért választhatták a
kálváriadomb néhai, felszentelt temetőjét.
Talán az egykori kultuszhely halványuló
emléke is indokolhatta a Kálvária keresztjeinek felállítását a 19. század közepén.
A helyszínen talált leletanyag a Pest
Megyei Múzeumok Igazgatóságához került.
Az emberi emlékezet már elfeledte a település szakrális központját jelentő helyet,
a templom köveit a környező épületek
építéséhez elhordták a 18. században, de
az utcanevek (Felsővár és Alsóvár utca),
elnevezések mégis őrizték a hajdan volt
templom emlékét. A 2012-es feltárás során
előkerült – középkori méretekben nagyméretűnek számító – templom romja új
helyzetet teremtetek a terület használata,
az ehhez szükséges fejlesztések szempontjából. Az utóbbi két évben a területet az
Önkormányzat parkosította, játszóteret,
támfalat alakított ki, a templomhajót és a
keresztek előtti teret leburkoltatta, a romokat konzerváltatta. A feltárt kálváriadombi
templom újra kultikus és közösségi színtér.
Budakalász szívében, annak legmagasabb
pontján, romfalak között, a szabad ég alatt
ismét szentmisék hangzanak el…

A cikk létrejöttéért a szerző köszönetet mond
a feltárást vezető dr.Tomka Gábor régésznek.

K K E V ÁND O R I S K O L A F E L V É T E L I
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A Kálváriadomb 2012-es feltárás során előkerült
– középkori méretekben nagyméretűnek számító –
templom romjai új helyzetet teremtettek a terület
használata, az ehhez szükséges fejlesztések szempontjából. Az új tartalommal megtöltődött terület
új kérdéseket vet fel. Mi legyen a templommal? Mint
szakrális funkció nem jön számításba: a városnak
két katolikus és egy református temploma van, mely
kiszolgálja a hívőket. Ugyanakkor a terület a római
katolikus egyház tulajdona, aki partnerünk a területfejlesztésben. Hagyjuk-e így a falakat, és mutogassuk gyermekeinknek, hogy eleik alaprajzokban
imádkoztak, romokban éltek? Elvárjuk-e minden
embertől, hogy egy alaprajz kapcsán bonyolult térbeli szerkezeteket, anyagokat, struktúrákat lásson,
elégedetten kiáltson fel: ez igen, ez a templom
méltán koronázta a Pilis kicsiny őrdombját? Hogyan
tudjuk megmutatni, éreztetni, felvillantani azt, ami
valaha szer vezte, s helyzete miatt ma is szer veznie
kellene a települést?
A másik kérdés a település közepén létrejött,
nagyrészt rendezett park használata. A Kálvária
út és a stációlépcső kiépülésével a terület jobban
megközelíthetővé válik. A játszótér ma is kedvelt
helye a gyerekeknek, családosoknak. A támfalrendszer továbbfejlesztése alkalmas szabadtéri játékok,
közösségi események megtartására, melyhez a
templom épülete hatásos és feszes hátteret adhat.
Bármilyen hasznosítás, esemény kapcsán azonban
felmerül a kiszolgáló-, szer vizfunkció szükségessége: nemenként 2-2 férőhelyes mosdó, kis zárt raktár (10-20 m 2), mosogatásra és tálalásra alkalmas
konyha (10-15 m 2), fedett terasz (20-50 m 2).
Az épület elhelyezése a területen tetszőleges, elvárás,
hogy összhangban legyen a templom bemutatására,
hasznosítására kidolgozott koncepcióval. Lehet föld
felett, alatt, szabadon választott telepítéssel.
A Vándoriskola 2015-ös felvételi feladata két elemből
állt: rajzi javaslatot kellett tenni a templom bemutatására, megjelenítésére szabadon választott eszközökkel, valamint tervet kellett készíteni a meghatározott és szükségesnek ítélt funkciókat befogadó,
a terület közösségi használatát segítő épületre.
Mindkét rajzot m1:200, a helyszínrajzi, telepítési
javaslatot m1:500 léptékben kellett benyújtani olyan
kiegészítésekkel, melyek a hasznosítási javaslatot
érthetővé teszik, lehetőleg modell kíséretében.

Bálint Tamás

Györkefalvi Lilla

Gyetvay Enikő
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There is a hill in the heart of Budakalász. On the hill, three crosses stand witness to the Golgota. This is the Calvary Hill of Budakalász, guarding sacred mysteries. In the autumn of 2011,
exploratory excavations were carried out by a team of archaeologist led by Dr Gábor Tomka, revealing the ruins of a church. Earlier excavations had already yielded rich Roman and
Bronze Age artifacts, but the most significant finding is, beyond doubt, the 200 m2 church from the Arpadian age built by the Kalászi family. In the last couple of years, the local
government created a public park and playground in the area, built a retaining wall, carried out conservation works of the ruins and paved the space below the crosses and inside
the church nave. Uncovered and conserved, the church may once again function as a place of worship and community development. Once again, holy masses are celebrated in the
heart of Budakalász, on its highest point of elevation, among ruined walls, out in the open.
The author wishes to thank leading archaeologist Dr Gábor Tomka for his cooperation in the article.

A korai templomot a kápolna átépítésével
egy időben lebontották, és csupán a kápolnával közös falát hagyták meg. A terület szomszédságban több királyi székhely
volt (Esztergom, Visegrád, Buda), a nagy
átmenő forgalomból a lakosság feltehetőleg sokat profitált. Ennek okán a település
és a régió mindig is fejlettebb volt, erről
tanúskodnak a környék pálos és ciszterci
kolostorépítkezései. Az új, 23,5 m hosszú,
11,5 m széles templomnak, amely egyenes
szentélyzáródással, nyugati toronnyal és
boltozott nyugati karzattal épült, előkelő
státuszt szántak. Nyugati oldalának közepén közel négyzetes tornyot emeltek,
harangjának nyelve előkerült. A hajóban
ágyazóhabarcsba rakott téglapadló változatos állapotban megmaradt maradványa
került elő. A templom kapuzata teljesen
elpusztult, talán az ívmező domborművéből származnak az itt talált finoman
kidolgozott mészkő faragványtöredékek.
Az eredetileg kétfokú oltárlépcső előtt,
a középtengelytől északra kripta maradványai kerültek elő, amelyben Mária királynő denárján, üvegablak-töredékeken
kívül számos kovácsoltvas veretet találtak, melyek minden bizonnyal eredetileg
a templom kapuját díszítették. A templom
északi és déli vállánál mellékoltár maradványait találták. A templom berendezéséből a hajóban keresztelőmedence töredékei és talán szenteltvíztartó töredéke,
valamint vörösmárvány töredék (talán
pasztofórium) kerültek elő. A szentélyben
festett faragványtöredékek és számos puhamészkő kváder, íves nyíláskeret darabjait találták. A hajó boltozására a meglévő adatokból nem tudunk következtetni,
feltehetően síkfödém fedte. A templom
építése a faragványok alapján a 13. század
végére, esetleg a 14. század elejére tehető. Az 1526-os török hadjárat felvonulási
útvonalába eső templom részleges pusztulása a 16. század közepe előtt bekövetkezhetett, mert a padlótégláktól részben
megfosztott padlón 1534-es veretet leltek.
A templomban változó vastagságú, ún
pusztulási feltöltésen 17. századi leletanyagot, közte 1686-os pénzt találtak, s ez
alapján feltételezhető, hogy az erősen romos, összedőlt karzatú épületet a 17. szá-
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zad közepe után Kalászon ismét megtelepedő szerb lakosság használatba vehette.
A helyi szerb közösség hagyománya szerint
még a jelenleg is álló, az 1750-es években
épített szerb templom felépítése előtt elhagyták a régi templomot, s csupán a körülötte fekvő temető érte meg a 18. század
közepét. Vélhetőleg ekkor bontották le az
épületet, helyét már az első katonai felmérés sem jelzi. A hely kultikus szelleme az
emlékezetben mégis tovább élhetett, mert
az ásatások során a legfelsőbb földrétegből két kis sír és szórvány újszülött-csontok kerültek elő. Erre magyarázatul szolgálhat, hogy a kor vallási hagyománya szerint
a meg nem kereszteltek nem kerülhettek
szentelt földbe. Az eltávozott gyermekek
szülei azonban minden bizonnyal szerették volna gyermeküket méltó módon örök
nyugalomra helyezni, ezért választhatták a
kálváriadomb néhai, felszentelt temetőjét.
Talán az egykori kultuszhely halványuló
emléke is indokolhatta a Kálvária keresztjeinek felállítását a 19. század közepén.
A helyszínen talált leletanyag a Pest
Megyei Múzeumok Igazgatóságához került.
Az emberi emlékezet már elfeledte a település szakrális központját jelentő helyet,
a templom köveit a környező épületek
építéséhez elhordták a 18. században, de
az utcanevek (Felsővár és Alsóvár utca),
elnevezések mégis őrizték a hajdan volt
templom emlékét. A 2012-es feltárás során
előkerült – középkori méretekben nagyméretűnek számító – templom romja új
helyzetet teremtetek a terület használata,
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Bálint Tamás

Györkefalvi Lilla

Gyetvay Enikő
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E lapszámban az előbbiekben Turi Attila budakalászi főépítészi tevékenységét
mutattuk be. A z előző kiadványokhoz hasonlóan ez esetben is néhány, a főépítész
nevéhez köthető épület bemutatását terveztük, ám a bőség zavara elgondolkodtatta
a szerkesztőt. A 2010-ben kiadott, Turi Attila építész-ter vező addigi munkáit
bemutató kötetben szereplő utolsó két épület, a tinnyei, illetve a budapesti, Arató
utcai lakóépület merőben eltért az azokat megelőzőektől. Emlékszem, hogy a köny v
szerkesztését némileg késve sikerült lezárni, részben éppen az Arató utcai ház
elkészültére, fotózhatóságára vár va. Ezt akkor én – a köny v szerkesztőjeként –
nemigen értettem. Most visszatekintve úgy látom, különösen az alább bemutatásra
kerülő épületek ismeretében, hogy ez nagyon jó döntés volt. A meghatározott
alkotói korszakot, Turi pályájának első 25 évét lezáró és bemutató kötetet érdemes
volt új utakat kijelölő épületekkel zárni. A z alábbiakban az utóbbi öt évben épült
lakó- és középületeket mutatjuk be, rávilágítva az építészeti összef üggésekre.

 E g é s z s é g h á z , P o l g á r

Turi Attila
építészete
Szöveg: Erhardt Gábor
Fotó: Dénes György

Közhelyszerű állítás, hogy a 2008 körül
kibontakozott gazdasági válság alaposan
átalakította az építőipart. Különösen igaz
ez a családi házak építésére, amely szektor
gyakorlatilag eltűnt. Átalakult az építési,
kivitelezési kultúra (romlott, mivel az ös�szes hozzáértő mesterember Nyugatra távozott), a finanszírozás (a kedvező építési
hitelek eltűntek a piacról), és mit tagadjuk,
a megrendelői igények is (elég, ha annyit
mondunk: mediterrán). Ennek fényében
különösen elismerésre méltó, hogy az elmúlt öt-hat évben ennyi, Turi Attila által
tervezett, bemutatható minőségű épület
valósult meg. Ráadásul ezeket, a formai
jegyeken túl, egy jól kitapintható, következetes tervezési koncepció is összeköti, ami
− ismerjük el − napjainkban szintén ritka,
mint a fehér holló.
Ezen épületek ismertetését a méltatlanul
kis publicitást kapott, Polgár városában
épült Egészségház bemutatásával érdemes
kezdeni. Fontos igazodási pont az időszak
másik két meghatározó középülete: az e
lapszámban bemutatott zsámbéki óvoda,
illetve a korábban (Országépítő 2013/4.)
már bemutatott budakalászi bölcsőde,
amelyre szintén hivatkozni fogok.

A régebbi középületeknek az adott rurális
környezethez illeszkedő tömegformálását
és nyílásrendjét, illetve az antropozófus
építészetből eredeztethető részleteinek
helyét valami új gondolat veszi át. A polgári
Egészségháznál még visszaköszön a lajosmizsei Városháza egyik végén kontyolt fő

tömege, de ehhez már nem egy expres�szíven formált, töredezett tömegű oldalszárny kapcsolódik, hanem fegyelmezett
tömegek kis közökkel elválasztott oromfalai képezik a térfalat. Különös hangsúlyt
kap a vakolt tömegek közötti, üvegezett
összekötő szárny, amely szintén megle-
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Családi ház, Remeteszőlős, 2010
Építész munkatárs: Fülöp Tibor
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hetősen visszafogott. A vertikalitás (pillérek, ferde támaszok) és a horizontalitás
(párkányok, tömegekre ráharapó lapos
előtetők, sávablakok) egymást kiegészítő kompozíciója nagyban eltér a szintén
Lajosmizsén található Városi Művelődési
Központ főhomlokzatától.
Ezek a formálási, tér- és tömegalakítási
jellegzetességek a kisebb lakóépületekre is
igazak. Egyfajta archetipikus jelentés előtérbe helyezése a jellemző. Elmaradoznak
a szertelen, többször tört ácsszerkezetek,
az egymástól ellebegő féltetők, a hegyes,
csúcsos épületvégek. Az alaprajzok nem
egy egységes tömeg szétszabdalásával
jönnek létre, sokkal inkább önálló tömegek összeillesztésével, amelyek között
szabadabban formálható, legtöbbször
lapos tetős összekötő részek „képződnek”.
A főhomlokzatokat gyakran uraló zömök
torony helyét nagy íves megnyitások veszik
át. Az antropozófus megformálás, illetve a
népi építészet, vagy inkább a régiség formavilágára rímelő épületek helyett valami időtlenebb jelenik meg: kápolnát idéző, egyszerű, oromfalas tömegek, keretezett ablakok,
egyszerű, többszörözött oszlopok sora.

A fő tömeg és a róla leszakadó
melléktömeg(ek) viszonyának változása
alapján a tárgyalt épületek szépen sorba
rakhatók. A remeteszőlősi lakóépületnél
egy egyszerű keresztszárnnyal manipulál
a tervező, a két tömeg szinte egyenrangú.
A keretezett ablak, illetve a kompozíciót
összefogó, kis hajlású toldalék és előtető

Az előképek, a tinnyei és az Arató utcai
épületek alaprajzi képlete nagyjából megegyezik: két, egymásra merőleges tömeg,
egy hosszúkás, kontyolt, és egy zömökebb,

is tiszta, fegyelmezett formában van jelen.
A budakalászi Kilátó utcában épült családi
háznál a „leszakadás” nemcsak térbelileg
valósul meg, hanem anyaghasználatban is.
A melléktömeg téglaburkolatos, fachwerkes
megjelenésével önálló jelentést hordoz a
helyi német hagyományokat ápoló megrendelő okán. A fő tömeget kísérő kis hajlású

oromfalas. Közöttük a bejárat lapos tetős
párkányzata a főhomlokzaton, illetve a túloldalon a nappali sátortetős tömege zárja
négyzetessé a kompozíciót.

Családi ház, Budakalász, Kilátó utca, 2010
É pít é s z mu nk at á r s : Tu r i G er gő
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Alaprajz 

előtető befut a két tömeg közé, a cezúrát a
méretes kéménypillér is erősíti.
A révfülöpi nyaralóépületnél, talán funkciójának is köszönhetően, ez a leszakadás
teljes: az egyik épülettömeg önállósodik, a
(meglehetősen egyedien formált) fő tömeghez csak egy fedett terasz kapcsolja hozzá.
A magyarpolányi lakóház a legkiérleltebb,
ahol a leszakadó tömeg a nappalinak ad
helyet, míg a fő tömegben vannak a hálószobák és kiszolgálóhelyiségek. A kettőt
összekötő, üvegezett részben a konyha
és az étkező található. Mind a kert felőli,
mind a hátsó, kilátás felé néző homlokzaton a két tömeget egy kis hajlású előtető
fogja össze, egyszerre funkcionális (átmeneti) térként, és homlokzati kompozíciós
elemként is megfelelve.

Családi ház, Remeteszőlős, 2010
Építész munkatárs: Fülöp Tibor
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Földszinti alaprajz

a formai tobzódás a főhomlokzatra jellemző, ám semmiképpen sem öncélúan, sokkal
inkább a mögöttes terek, helyiségek igényeiből következően. A hátsó épületrészek
addicionális racionalitása veti fel a legélesebb kérdéseket.
Minek köszönhető a fenti épületekben
megjelenő változás? A bevezetőben említett, az építőipart több aspektusában kedvezőtlenül érintő gazdasági válság lehet a
fegyelmezettség oka? Vagy egyfajta élet-

A szentendrei Ugo-ház nagyobb méretének, illetve a jelentős szintkülönbségnek
köszönhetően összetettebb alaprajzi és
tömegsorolási képletet mutat. A hosszúkás
tömeg kettéválik egy, az utca felé emeletes
zömök toronnyá, és a völgy felőli kontyolt
tömeggé. A leszakadó melléktömegbe kerül
a nappali, ami térszervezésileg a legideálisabb. A kompozíciót kis hajlású tetővel
fedett változatos, üvegszerkezetű tömeg
egészíti ki. A tömegek egymástól való finom
elmozgatása számtalan részlet szabad
megformálására ad lehetőséget, ami oldja
az alapképlet Arató utcai merevségét.
Ezt teszi a nappali alatti nagy téglaív, ami
a két, már említett kisebb középület építészeti tárgyalásához vezet át.
A zsámbéki óvoda és a budakalászi bölcsőde formálása, ha úgy tetszik, éppen ellentétes a fent említett épületekhez képest.
Ezeknél éppen a csoportszobákat összefogó tömegek elemsorolása fegyelmezett,
additív, míg a szertelenség, mondhatni,
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kori sajátosságról van szó, ahol az építész
a „saját jogon” szerzett munkáinál mentesülhet a nagy ős, Makovecz Imre mindenkit
magával ragadó térformálási koncepciójának belső követési kényszerétől? Elérkeztünk volna a Wesselényi-Garay Andor
által részletesen kifejtett posztorganikus
építészethez? Úgy érzem, annyiban igen,
amennyiben azt egyfajta nyugalmi helyzetként definiáljuk. A Mester távozásával
bekövetkezett űrben elfogadható, hogy
egy épület ne feltétlenül szóljon egyszerre

történelemről, a helyről, az építés koráról,
a megrendelőről, és még sorolhatnám mindazon aspektusokat, amelyeket Makovecz
Imre zsenije magától értetődően tudott
beletolni egy épületbe. Ez a hozzáállás környezetének jelentős részére egyfajta belső
kényszerként is hatott, ami Turi Attila esetében színvonalas épületeket eredményezett.
Bizonyította, hogy épületeivel identitást tud
teremteni Budakalászon, vagy bármely más
mikrokörnyezetben, illetve olyan enigmatikus
épületeket tud megalkotni, amelyekkel az organikus építészet megkerülhetetlen alakja lett.
A cikkben ismertetett épületek engem
kicsit a tradíciókat követő nyugati építészetre emlékeztetnek, ami illeszkedik a sokszor
évszázadok alatt kialakult településképhez,
és helyet ad az igazán unikális épületeknek.
Ezek a házak illeszkednek a Kárpát-medence
21. századi se nem városias, se nem vidéki építészetéhez. A korhoz, amelyben élünk, a legtöbbet hozva ki abból. Ugyanakkor ízig-vérig
Turi-házak, amelyek újdonságként hatnak az
életmű eddigi darabjaihoz képest, és mindan�nyiunk számára fontos kérdéseket vetnek fel.

U g o - h á z , S z e n t e n d r e , D e l i A n t a l u t c a , 2 0 0 9 
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Az utóbbi idők magyar nevelési intézményeinek építészetére is jellemző látszóbetonfödém, csiszolt betonpadló, színes falak „szentháromsága” különös érzéketlenséget
mutat az otthoni közegből kiszakított, az építészeti környezet hatásaira emiatt is
érzékenyebb kisgyermekekkel szemben − állapítja meg Er hardt Gábor (OÉ 20 14/4.)
az építészet és társadalom közti elméleti szakadék háttereként megjelenő formai
elidegenedés legextrémebb példáit taglalva. A z ilyen épületek a s zemélyes
expresszió csodás megnyilvánulásai, a gyerekek, a nevelők, és nem utolsósorban a s zülők s zems zögéből néz ve a zonban ha s ználatuk kérdéses. A z Országépítő
f olyóirat ez zel s zemben olyan gyer mekintézményeket kíván bemutatni, amelyeknek építés zei (Tur i Attila, Zsámbék ; S ziklai Ákos, Bárdudvar nok) mind a kor s zer ű
nevelési műhely, mind a gyer mekbarát épület f ogalmáról határozott , a f entiektől
eltérő elképzelés sel rendelkeznek. Tur i Attila Tündér ker t óvodájával kapcsolatban külön érdekes ség, hogy a z épület és kör nyezetének kulcsrakés z, négy zetméter re levetített beker ülési költ sége (175 ezer Ft /m²) íves vonalai és vará z slatos
terei ellenére jóval a z átlagos alatt maradt , a helyi közös ség legnagyobb meglepetésére és megelégedésére. Ajánljuk döntéshozóink f igyelmébe!

Tündérkert Óvoda
É p ít é s z e t , s z ö v e g : Tu r i A t t il a
Fotó: Dénes György

T ü n d é r ke r t K i n d e r ga r te n , Z s á m b é k
The characteristic bleakness of contemporary Hungarian institutions of education exhibits a peculiar indifference towards small children, who, having been torn
from the warmth of their home, must spend their time in buildings made of exposed concrete with polished concrete floors and colored walls. We wish to focus
on such children's institutions whose designers have strongly opposing opinions about how state of the art institutions of educations should create a welcoming
environment for children. The eight alternative kindergartens represent environmentally conscious principles of personal development implemented through
architecture and technology. Organized around a central core, i.e. the archetype, the units repeat and transform the basic scheme of Paradise, or the Garden of
Eden. It is a telling fact that the projected overall cost of realization of these harmonious buildings and their environment is much below average.
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A Tündérkert nyolcfoglalkoztatós óvoda
a környezettudatos személyiségfejlesztés
alapelvét valósítja meg építészeti és technológiai eszközökkel. A központi mag – őskép
− köré szervezett egységek lebontva és
transzformálva ismétlik az alapformát: a
paradicsomi, avagy tündérkertet. A struktúra visszatérő eleme a természettel való
állandó kapcsolat, az átmeneti terek ritmikus sorolása, hogy a gyermekek ne csak elméletben tiszteljék a természetet, de át is
éljék azt, hogy a határ épített és természeti környezet között nem mindig olyan éles.
Az épület alapsejtje három egységből áll:
foglalkoztató-fedett terasz, kiskert, utóbbi
a játszóudvarhoz csatlakozik.
A gyermek utánzással tanul. Nem közvetlen másolással, hanem a lényeg, az alapok
felismerésével. Ez nem intellektuális folyamat, sokkal inkább érzelmi és elemi, így
elemi szituációkat kell építészetileg megteremteni. Ilyen a paradicsomi kert mint
őskép, mely az átriumból automatikusan
adódik. A kert egy hullámvonallal – jinjang − kettéosztott, egyik része a burjánzó
természet, másik része a metatermészet,
a kommunikáció világa. Ide egy bábozófal
készül padokkal, képernyőszerű kivágattal.

A „műsor” mint a tévében, de mögötte ott a
valódi ember, legyen az az óvónő vagy az
óvodás, aki hitelesíti.
A Tündérkert köré szervezett közlekedőt
az öltözőpadok és bútorok hosszában két
részre osztják. A padok magassága a felnőttek számára átlátást biztosít a térben,
a gyerekeknek ez két összefolyó térrész.
A foglalkoztatók alakja szárnyanként, színe darabonként változik a napsárgától a
mélyzöldig. A szín változását a padlóburkolat is követi visszafogottabb formában.
A szín megjelenik a bejárati ajtón, a mosdók csempecsíkjában, a mintás felülvilágítón, de leginkább a terembe szerkesztett
leülőfülkében, mely a homlokzaton is
elkülöníti az egyes csoportokat. A foglalkoztatók mennyezete változó magasságú,
részben sík, nagyobbrészt gúla alakú. Mindenki más és más térben érzi jól magát,
többek közt attól is függően, hogy kolerikus, szangvinikus stb., illetve extrovertált
vagy introvertált alkat-e…
A foglalkoztatókhoz csatlakozó saját kert a
környezettudatos nevelés alapjait hivatott
szolgálni. A sövénnyel lehatárolt kiskert
a csoporté: a mi kertünk. Ezt kell gondozni, és nem illik átmenni a szomszédéba.

A kert sarkában a fa utalás az ősi történetre,
a tanítóra, aki köré odagyűlnek a gyerekek,
hogy meséit hallgassák. A kert harmada
veteményeskert, melyet a csoport nevel.
Kapálja, gyomlálja és szüreteli. És természetesen öntözi, de a kertbe nem terveztünk
csapot: vizet a közös kútról kell hozni fáradsággal, ügyességgel és beosztással, mert a
tiszta víz érték, amelyet meg kell becsülni.
A tervezésnél a fenti struktúrát nemcsak
az épület elrendezésénél, részleteinek
megtervezésénél, de a szerkezeti megoldásokban, környezettudatos (fagázos kazán,
esővizes locsolórendszer) technológiai
rendszerének kialakításában is érvényesítettük. Olyan struktúra kialakítását javasoltuk, mely alkalmas építészeti jeleivel,
archetipikus helyzeteivel segíteni a nevelési programban is lefektetett környezettudatos alapelveket.
A tervezett nyolcfoglalkoztatós óvoda helyiségeit a tervezési program és a vonatkozó
rendeletben foglaltak szerint alakítottuk
ki. Az alapegység a foglalkoztató és a hozzá szorosan kapcsolódó öltöző és vizesblokk. Az épület a központi, közel 200 m2
területű nyitott átrium – tündérkert − köré
csoportosul. A kedvezőtlenebb tájolású
utcai szárnyon két szinten az igazgatás
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és szerviz helyiségei, a többi három szárnyon a foglalkoztatók helyezkednek el.
Az utcai szárny északi részére telepítettük
a melegítőkonyhát, ahová az utcáról nyíló
áruátvevőn keresztül jut az étel. A konyhai dolgozók a főbejáraton át érkeznek és
távoznak, az öltöző az emeleten található.
A bejárat mellé ideiglenes használatú
portásfülkét alakítottunk ki, mely az érkezési és távozási időszakban állandó
felügyelettel működik. A portaszolgálatot
a karbantartó személyzet látja el. A bejárat mellé helyeztük el az elkülönítő helyiséget, melyre rálátást biztosítunk a vezetői szobából és a portáról. Az emeleten a
kiszolgáló-, adminisztrációs és nevelői pihenőhelyiségek helyezkednek el a galériás
kialakítású közlekedőre fűzve.
A foglalkoztatóhelyiségek előtt helyezkednek el a közlekedőtértől 1,5 méter magas
fallal leválasztott öltözők, azzal egy légteret alkotva. Közvetlen bevilágításuk és
szellőztetésük ezáltal megoldott. A foglalkoztatók alakja szárnyanként változik: a kiscsoport tere kerekebb formákkal
rendelkezik, míg az iskoláskor felé haladva egyre szögletesebbé válnak a termek.
Az intézmény szakmai programja a vegyes
csoportokra helyezi a hangsúlyt. Ez esetben is fontos elv a termek változatos világának kialakítása. Minden csoportszobához fedett terasz és saját kertrész tartozik.
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Az épület központi eleme a nyitott átrium,
mely két részre osztott. A növényzettel telepített rész sűrű, buja világa és a burkolt,
nézőtéri felület adja meg a tér feszültségét. A nézőtéren épített fapadok helyezkednek el a bábszínházra szervezve.
Az udvar bejárati tengelyében helyezkedik el az aula, mely az ünnepségek
helye. Az aulából nyílik a tornaszoba,
mely nagyméretű harmonikaajtóval nyílik
a térbe. A tornaszertár mellett kijáratot
alakítottunk ki a torna-játszóudvar felé.
A terem galériája az emeleti közlekedőről nyílik, hogy a felvételt készítő szülők
ne zavarják az ünnepségeket. A bejárat
mellett helyezkedik el az orvosi rendelő
és a sókamra.

Az épület közepén kialakított átrium a
létesítmény középpontja, nemcsak strukturális, de eszmei értelemben is. A természettudatos nevelés, a meghatározó arány
kifejezése. A kert a bejárat tengelyébe
elhelyezett kapuzaton keresztül tárul a
belépő szeme elé. Olyan alapélményt,
ősformát jelenít meg, mely leginkább
a népmesék tündérkertjével írható le.
A sarokban álló fa, a köré ültetett cserjék,
a vasbeton pengeoszlopokon felfutó növények archetípusként uralják a kompozíciót.
Ennek az ősképnek leképezései találhatók
meg a foglalkoztatók kertjeiben és a játszóudvaron, hogy a természet jelenléte
ne csak egy szép eszme, de kézzelfogható
valóság legyen.
A kert másik eleme a burkolt felület, mely a
bábjáték paravánfalára szervezett. A kőburkolat fix telepítésű faülőkéiről akár ötven
gyermek élvezheti a nevelők, meghívott előadó vagy társaik előadását. A hely kialakítása,
a bábozás pedagógiai szerepének kiemelése
egyfajta ellensúlyát adhatja a gyermekek fejlődésére káros vizuális hatásoknak.
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A terem galériája az emeleti közlekedőről nyílik, hogy a felvételt készítő szülők
ne zavarják az ünnepségeket. A bejárat
mellett helyezkedik el az orvosi rendelő
és a sókamra.
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létesítmény középpontja, nemcsak strukturális, de eszmei értelemben is. A természettudatos nevelés, a meghatározó arány
kifejezése. A kert a bejárat tengelyébe
elhelyezett kapuzaton keresztül tárul a
belépő szeme elé. Olyan alapélményt,
ősformát jelenít meg, mely leginkább
a népmesék tündérkertjével írható le.
A sarokban álló fa, a köré ültetett cserjék,
a vasbeton pengeoszlopokon felfutó növények archetípusként uralják a kompozíciót.
Ennek az ősképnek leképezései találhatók
meg a foglalkoztatók kertjeiben és a játszóudvaron, hogy a természet jelenléte
ne csak egy szép eszme, de kézzelfogható
valóság legyen.
A kert másik eleme a burkolt felület, mely a
bábjáték paravánfalára szervezett. A kőburkolat fix telepítésű faülőkéiről akár ötven
gyermek élvezheti a nevelők, meghívott előadó vagy társaik előadását. A hely kialakítása,
a bábozás pedagógiai szerepének kiemelése
egyfajta ellensúlyát adhatja a gyermekek fejlődésére káros vizuális hatásoknak.
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Gondolatok egy épület kapcsán | Építészet, szöveg: Sziklai Ákos
fotó: Sziklai Ákos, Harangozó Csaba
Nem hiszek a külső körülményekben, sem
a véletlenben. Talán ítélkező, de találó az a
gondolat, hogy a véletlen az ostobák mentsvára. A jelen a múltunk hozadéka. Pontosabban szólva: én alakítottam a múltban a
jövőmet, ami most jött el, és éppen most válik
jelenné, külső környezetté, körülménnyé,
eseménnyé, melynek részese kell legyek itt
és most. Ez semmi másért nem fontos, mint
a valós és teljes felelősségvállalás miatt.
Az, hogy ki milyen tervezési felkérést kap,
az csakis rajta múlik! Pontosan olyat, amilyet önmagára szabott valamikor a múltban,
olyat, amilyet megérdemel, amilyenre szüksége van ahhoz, hogy „fejlődjön”. Persze az
is lehet, hogy éppen azért keresik meg, hogy
a munkát visszautasítsa. Ezt az adott helyzetben fel kell ismerni! (Ez esetben persze
önvizsgálatot is kell tartani!)
A Teremtés könyvében rendre ismétlődik
a következő formula: „Teremté Isten...,
és látá Isten, hogy jó.” A megjelenített teremtési metódus számunkra is mintaértékű
lehet. Velünk, építészekkel is előfordulhat,
hogy miközben „teremtjük a tervet”, azt
látjuk, hogy valami csoda folytán minden
a helyére kerül. Nem is értjük igazán, hogy
ez hogyan sikerülhetett, de látjuk, hogy jó.
(És látá az építész, hogy jó.) De mennyivel
inkább így érezzük, ha egy ház felépül, és
szinte megszólal! A Teremtés könyve szerint
a Teremtő Isten ráhagyatkozott az ihletre, átengedte magán az Atyaisten teremtő
erejét. Mi is ilyen engedékenyek vagyunk?
Vagy inkább tudatosak, netán tudálékosak?
Lényegében mindenki lehet médium, csak
az a kérdés, akar-e az lenni vagy sem. Aki
magában bízik, az nem kér segítséget, az
„tudja”, sőt, „jobban tudja”, hogy mi a helyes.
Az önhitt ember könnyen eltéved, vagy vakvágányra fut. Ahelyett, hogy összekötné az
eget a földdel („...amint a mennyben, úgy a
földön is”), magamutogatóvá válik.
Azt vallom, hogy minden olyan alkotásnak, ami a tájban, a szűkebb környezetben, vagy a mindenki számára elérhető térben megjelenik, az isteni rendet
kell kinyilatkoztatnia. Ennélfogva gyönyörködtetnie kell, szépnek kell lennie,
személyesnek, szerethetőnek!
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Azokat a formákat alkalmazom, amelyekről
azt gondolom, úgy érzem, hogy egy − bármilyen korból idetoppanó − ember számára
mindig ugyanazt fogják magukból árasztani:
harmóniát, nyugalmat, derűt. Az építészet
nem zaklathat fel, nem kelthet feszültséget! (Egyébként ez a nevében is benne
van.) Ilyesminek semmi keresnivalója a
természetben és az emberi környezetben!
Ezzel ellentétben, vagy ezzel párhuzamosan
sokszor a művészet egyéb megnyilvánulásainak pontosan a „felzaklatás” a feladata.
Bartók művészete velőt rázóan megérint.
Nagyon szeretem Bartók zenéjét, kiemelkedően fontos nekem, de ha folyamatosan,
„környezetként” kellene hallgatnom, akkor
egy idő után valószínűleg elmenekülnék.
Óvakodom mindenféle rendszeralkotástól
− én az isteni rendet „kutatom”. Egy általam tervezett épületen megjelenő motívumok sohasem spekulációk és nem is idézetek, hanem olyan elemek, amelyek a ház
„önkifejezését”, hatását erősítik, növelik,
és további jelentéstartalmakat hordoznak.
A házaimon nincsenek poénok, meghökkentő elemek, vagy „hétköznapi” üzenetek.
Ennél sokkal komolyabban veszem a dolgom:
az építészet nem vicc, az építészet „teljességügy”. Egyébként számomra nem az a
kérdés, hogy egy házon milyen stílusjegyek
vannak, hanem az, hogy bekapcsolja-e az

embert az isteni rendbe vagy sem. Arról,
hogy nálam mi határozza meg a tervezett
ház formavilágát („stílusát”), csak sejtéseim vannak. Erről a kérdésről megint csak
azt gondolom, hogy ezzel nekem nem kell
foglalkoznom, vagy pontosabban: nem ezzel kell foglalkoznom. Nyilván benne van
eddigi életem, tapasztalataim, élményeim, minden megérintettségem és egész
személyiségem is. Benne van minden, ami
mély nyomot hagyott bennem. Úgy érzem,
ezekből építkezem, amikor alkotok. Nem
követek senkit és semmit, és ebből a szempontból nem is érdekel, hogy mit csinálnak
mások. Hiszek az ember szabad teremtő
erejében. Azt vallom, hogy az emberiség
összes tapasztalata és tudása jelen van
minden egyes emberi egyedben, csak rajtunk áll, hogy mit hozunk fel magunkból.
Már nem kérdés, hogy világunkban minden
rezgés. Ez alól az anyag sem kivétel. Az
sem kérdés, hogy nemcsak az élő anyag,
de a „halott” anyag is − ha egyáltalán van
ilyen − borzasztóan érzékeny és fogékony
az emberi érzésekre, gondolatokra. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a különféle
anyagok képesek „emlékezni”. Ha ezt komolyan vesszük, akkor azt is komolyan kell
vennünk, hogy minden „történést” megőriz „emlékezetében” az anyag. Különböző
anyagoknak más és más a természetük,
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a véletlenben. Talán ítélkező, de találó az a
gondolat, hogy a véletlen az ostobák mentsvára. A jelen a múltunk hozadéka. Pontosabban szólva: én alakítottam a múltban a
jövőmet, ami most jött el, és éppen most válik
jelenné, külső környezetté, körülménnyé,
eseménnyé, melynek részese kell legyek itt
és most. Ez semmi másért nem fontos, mint
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a Teremtő Isten ráhagyatkozott az ihletre, átengedte magán az Atyaisten teremtő
erejét. Mi is ilyen engedékenyek vagyunk?
Vagy inkább tudatosak, netán tudálékosak?
Lényegében mindenki lehet médium, csak
az a kérdés, akar-e az lenni vagy sem. Aki
magában bízik, az nem kér segítséget, az
„tudja”, sőt, „jobban tudja”, hogy mi a helyes.
Az önhitt ember könnyen eltéved, vagy vakvágányra fut. Ahelyett, hogy összekötné az
eget a földdel („...amint a mennyben, úgy a
földön is”), magamutogatóvá válik.
Azt vallom, hogy minden olyan alkotásnak, ami a tájban, a szűkebb környezetben, vagy a mindenki számára elérhető térben megjelenik, az isteni rendet
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azt gondolom, hogy ezzel nekem nem kell
foglalkoznom, vagy pontosabban: nem ezzel kell foglalkoznom. Nyilván benne van
eddigi életem, tapasztalataim, élményeim, minden megérintettségem és egész
személyiségem is. Benne van minden, ami
mély nyomot hagyott bennem. Úgy érzem,
ezekből építkezem, amikor alkotok. Nem
követek senkit és semmit, és ebből a szempontból nem is érdekel, hogy mit csinálnak
mások. Hiszek az ember szabad teremtő
erejében. Azt vallom, hogy az emberiség
összes tapasztalata és tudása jelen van
minden egyes emberi egyedben, csak rajtunk áll, hogy mit hozunk fel magunkból.
Már nem kérdés, hogy világunkban minden
rezgés. Ez alól az anyag sem kivétel. Az
sem kérdés, hogy nemcsak az élő anyag,
de a „halott” anyag is − ha egyáltalán van
ilyen − borzasztóan érzékeny és fogékony
az emberi érzésekre, gondolatokra. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a különféle
anyagok képesek „emlékezni”. Ha ezt komolyan vesszük, akkor azt is komolyan kell
vennünk, hogy minden „történést” megőriz „emlékezetében” az anyag. Különböző
anyagoknak más és más a természetük,
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kisugárzásuk, hatásuk. Lehet, hogy semmi
másért, lehet, hogy egyszerűen csak az
anyag természete miatt van így, de minél
természetközelibb egy anyag, annál jobb
a közelében lenni, és ez fordítva is igaz:
minél „halottabb” egy anyag, annál inkább
„halott” lesz az ember mellette. Használjunk természetes anyagokat!
Fontos az is, hogy az anyag valódi természetének megfelelő formákat alkossunk.
Minden anyagnak van saját természete,
ezért valamire alkalmas, valamire meg
nem. Példaként ha az ember a tégla természetéből indul ki, abból, hogy mit lehet, és
mit érdemes téglából megformálni, akkor
előbb vagy utóbb eljut a történeti építészet összes vívmányához. Nulláról, minden

egyéb ismeret nélkül, pusztán a tégla természetéből kiindulva, „józan paraszti ésszel”.
Nincs új a Nap alatt!
Az anyag női minőség. Nemcsak a magyarban vonható párhuzam az anya és
az anyag szó között. Itt, Anyaföldünkön természetesnek tartom, hogy ezt a
természetes formákhoz közeli anyagszerű formálást kövessem. A teremtett,
természetes környezetünk is − itt az ember számára eredendően alkalmas élettérre gondolok − nőies formákkal vesz körül
bennünket. A férfias formákkal operáló
építészet teljesen eltévedt. A „korszerű”
építészetnél gyakran azt látom, hogy a
teremtő erő elnőiesedett, azaz periferikusan tévelyeg, és a szépséges idomok
helyett a férfias, szálkás formavilág dominál. Éppen fordítva kellene lennie! Dicső
természet! Mely nyelv merne versenyezni
véled? Úgy látom, hogy a mai „korszerű”
építészeti nyelv éppen ezzel próbálkozik.
Nem szeretem a mai, „modern” építészetet,
nem érint meg,inkább taszít. Vagy megrémít,
mint Zaha Hadid bécsi épület-szörnyetege.
Azt mondják, az építészet a kor tükre. Igen,
míg a világhatalmi elit körei lenyűgöző épületcsodákkal kápráztatják el az őket kiszolgáló
rendet, addig a munka és kenyér rabláncára
fűzött tömegember „korszerű” épületketrecekben várja az őt sakkban tartó hatalomtól
a megváltást. Minden ami „kor-szerű” e két
szélsőség között van. Látom az − akár
nálam jóval tehetségesebb − építészkollégák komoly, tiszteletre méltó teljesítményét,
de nincs mit tenni, ez nem az én világom.
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Köszönöm Mester Balázs polgármester úrnak, aki az önkormányzatot
(is) képviselvén felkért a tervezésre,
és évekig elhordozta a megbízói oldalra háruló gondokat. (A gondokat
én is csak szaporítottam.) Köszönöm
Balatincz Gézának − aki a fővállalkozó
cég ügyvezetője −, hogy engedett „játszadozni”. Köszönöm Tóth Jánosnak
a szép és illeszkedő udvari játékokat, és az önzetlen segítséget, amivel lehetővé tette, hogy egyedi bútorok kerülhessenek az óvodába!
Köszönöm Beiczer Juditnak, hogy harcolt a kapuzati kerámiáért, és azt elhivatott és áldozatos munkával el is
készítette! Köszönöm Velk Attilának a
kreatív együttműködést és a gondos,
alapos munkát! Minden egyedi ácsés asztalosmunka az ő kezét dicséri,
és az egyedi bútorokat is ő készítette.
Köszönöm Borbás Zoltánnak a homlokzatszínek kiválasztását, nagyon hálás
vagyok neki! Hálás vagyok Krisztián
atyának, hogy az „utolsó estén” lelket lehelt belém, és köszönöm, hogy
a megnyitón „megvédte” az ikonokat.
Köszönöm Müller János kőművesmesternek, hogy lelkiismeretesen és legjobb
tudása szerint szép téglafalazatokat
és burkolatokat készített! Köszönetet
mondok Tóth Mihálynak, akire nyugodt
szívvel rábízhattam a nyílászárók gyártását. Köszönöm Ház Attila keramikusnak,
hogy nagy szakértelemmel készítette el a nagyméretű, plasztikus, egyedi
kerámiákat! Jólesett menet közben is
minden biztatás, ezt is köszönöm!

K i n d e r ga r te n – B á r d u d va r n ok , Á k o s S z i k l a i
Built primarily for children, the house is a generous fairy-tale realm decorated with colorful ceramics, some of it custom-made. In Sziklai's interpretation, all
works of art embedded into the landscape, a closer environment or a public space must profess the divine order of things. As such, it must please the soul and
the eye while staying personal and affectionate. Architecture must represent the historical era by reflecting its expectations. However, says Sziklai, the urge to
create something new or innovative at all costs is nothing more than pure self-serving exhibitionism.

38

39

kisugárzásuk, hatásuk. Lehet, hogy semmi
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A mishok é s p r og r ess z io n ist á k
Kuli László
Újabb fejezetéhez ért a „Hogyan válas�szunk le építészeket a magyar organikus
vonulatról?” elnevezésű össznépi, verbális iszapbirkózás. Most Csanády Pál
kívánja meghúzni a vonalat Sziklai Ákos
vándorépítész barátunk előtt, és a kezdetben csak az interneten folytatott pengeváltást már a Metszet című építészeti
folyóirat (2015. május–júniusi szám)
vezércikkében citálja ismét a szakmai
közvélemény elé. Gesztusával virtuálisan
bevonja a folyóirat szerkesztőségének
tagságát is a vitába, mintegy szakmai támogatást adva saját szavainak. Felsorol
néhány – az organikus irányzathoz köthető − építészt is, jelezve, hogy ők már
elérték a „szalonképességet”. Csanády
érvei a Sziklai által tervezett lakóház
szakmaiatlanságának bizonyítására nem
tartalmaznak új gondolatot: régi, jól bevált modernista dogmák kánonja recseg
újra. Elszomorít, hogy még mindig itt tart
az építészeti közgondolkodás, de nem lep
meg. A probléma ugyanis nem szakmai
eredetű, hanem annál sokkal mélyebb.

a dogma mögött nincs teljes egyetértés.
Sokan vagyunk, akik nem osztjuk ezt a felfogást. A magam részéről egész egyszerűen
kínos ostobaságnak tartom. Persze az is
lehet, hogy mi nem tartozunk a „szakmához”, de ha így van − és ezt valakik ki is
jelentik −, hát engem ez sem fog létezésem
mélyrétegeiben megrázni. Ehhez a „szakmaiságot” lehatároló felvetéshez köthető a
Metszet vezércikkének az a sugalmazása,
miszerint „gondolkodó és igyekvő” építész
csak a modern formai kánonhoz valamilyen
módon csatlakozó (modernista, organikus
vagy bármi más) kolléga lehet. Aki nem ezen
a mezsgyén tevékenykedik, ezek szerint nem
igyekvő, nem szorgalmas, nem gondolkodik −
ellenben olyan megveszekedett lusta ember,
aki a könnyebb utat választja. Személyes
tapasztalataim sora bizonyítja ennek
ellenkezőjét. Tervtanácstagként rendre találkozom olyan „igyekvő és lelkes” ifjú kollégákkal, akik arra a legegyszerűbb kérdésre, hogy miből van a metszeten ábrázolt,
befeketített, arányaiban árulkodóan átgondolatlan épületszerkezet, azt a választ adják,
hogy majd a statikus megoldja a szerkezet
kérdéseit. Bizonyos vagyok benne, hogy
Sziklai kolléga már vázlatterv-szinten minden szerkezeti kérdést frappánsan meg tud
válaszolni az általa tervezett épület léptékétől, nagyságától függetlenül. Persze lehet,
hogy nekem vannak a gondolkodásról és az
igyekvésről szakmailag téves elképzeléseim.

A vezércikk három rossz beidegződésből
származó téves megállapítást tartalmaz,
melyek mindegyike azonos gyökerű. Az
első, hogy Sziklai Ákos bárdudvarnoki
házát felújított régi épületnek láttatja a kritikus. Természetesen egy ember
szubjektív látásmódja mindenben azt
lát, amit csak akar, amire csak gondolkodása, előképei, szellemi irányultsága predesztinálja. Ebbe beleszólni értelmetlen.
Azt azonban meg lehet jegyezni, hogy ez
esetben a cikkíró téved: érzékei és érzelmei becsapták, tévútra taszították, és
ebbe az olvasóit is igyekszik belerángatni.
Jómagam órákig nézhetem az épület
fotóit, mégis egy tisztességesen és szemet
gyönyörködtetően elkészített, konzervatív
szemléletű, új lakóházat látok, mely a
magyar építészettörténet gazdag tárházából merítve olyan építészeti fordulatokat
istartalmaz, melyek egyértelműen jelzik,
hogy nem felújításról van szó.

A harmadik és egyben legfontosabb (az
előző két téves kijelentés okaként is
aposztrofálható) fundamentális szemlélettorzulás: az időfogalom téves, tipikusan
modern megragadása. A fejlődésmítosszal
szellemileg erősen leterhelt modernitás,
a „maiság” görcsös akarása valóban küszködést és gyötrődést okoz a kortárs építészeknek, de ez a létszemlélet (helyesebben
létszemlélethiány) nem a Jelenben pontszerűen megragadható Időtlen Örökkévalóság kapuit nyitogatja, hanem egyfajta progresszionista metódussal mindent
szüntelen, megváltoztathatatlan „fejlődésként” él meg egy lineáris időfelfogás okán.
A progresszionizmus testvérelmélete az
evolucionizmusnak, vagyis a progresszió
a történelemre ráerőszakolt fejlődésel-

A második tévedés az állítólagos „szakmai
konszenzus”-ra való hivatkozás, miszerint
„nem építünk régi házat”. Nos, e mögött
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 A szemlélő személy eleveníti meg a teret, de az időt is.
E.Gruber Henriett, cím nélkül
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Vályogvető Közfoglalkoztatási Mintaprogram 
keretében megvalósult szociális bérlakás, Bárdudvarnok.
építész: Sziklai Ákos, 2015. | fotó: Harangozó Csaba

mélet. A modern gondolkodás fundamentális dogmájáról van tehát szó, melynek
alaptévedését egyre többen veszik észre.
Egy időbeli materializálódási sorrendből
azt a felettébb merész következtetést
levonni, hogy a fajok egymásból alakulnak át (fejlődnek), vagy bizonyos partikuláris területek tudományos eredményeit egy időtengelyre illesztve az egész
emberiség szellemi-tudati fejlődését
kijelenteni: sajátos intellektuális rövidlátás.
A gyötrődés tehát ebből a téveszméből ered.
Tudomásul kell vennünk, hogy az építész
mindig az idővel „babrál”, és a jó építész
nem fél ettől a kihívástól, nem bújik állítólagos konszenzusok mögé, mert az
valóban kényelmes, konformista hozzáállás lenne. (Makovecz Imre egyenesen
„anakronisztikus lovagoknak” titulálta
magát és tanítványait Olasz Ferenc
Csengerről szóló riportfilmjében, olyan
alkotóknak, akiket nem rémiszt meg az
időtengely mindkét irányban végtelen
távlata, hanem képesek ebből erőt
meríteni.) Konzervatív, értékőrző attitűddel rendelkező alkotókként távolságot
kell tehát tartanunk minden olyan megnyilvánulástól, irányzattól vagy mozgalomtól, amely valamiféle fejlődéselmélet
mentén igyekszik magát meghatározni.
Különösen igaz ez akkor, ha mindennek
igazolásaként a minket körülvevő anyagi
világ esetlegességeire (eszközök, tárgyak,
technikai újdonságok) hivatkozik az
adott irányzat mint létrendünket befolyásoló tényezőkre, ami nyilvánvalóan a
dolgok feje tetejére állítása. Semmiféle
tárgyakhoz, komfortérzethez, tárgykultúrához köthető igény vagy állapot nem változtat az ember valódi létrendi helyzetén.
Ezeket mint alkalmazott, kéznél lévő objektumokat, feltételeket figyelembe kell
venni (Sziklai figyelembe is veszi), de formaképző, alapvető jelentőséget tulajdonítani nekik sötét szellemellenes tendencia.
Leegyszerűsítő és sértő párhuzam a vezércikkben a konzervatív-értékőrző gondolkodást a végletesen konzervatív életet
élő amishokkal párhuzamba állítani,
amit az „amis-hamis” szellemesnek szánt

szójáték sem tud enyhíteni. Indokolatlan
magabiztosságról tesz tehát tanúbizonyságot az, aki lenézően megmosolyogja a
konzervatív amishok „babonaságait” és
életvitelét, miközben önmaga a transzcendens és spirituális háttérrel egyáltalán nem rendelkező modernség babonáit
„konszenzusos” törvényi rangra emeli.
(Még soha semmit sem igazolt az, hogy
hányan vallanak egy adott nézetet.)
Ingatag építmény ez. A lineáris időfelfogás
és a töretlen fejlődés babonája belehajszolja a kortárs építészeket egy olyan
individualizmusba, amit René Guénon
az összes szupraindividuális princípium tagadásának, és a civilizáció minden
területének pusztán emberi elemekre
való következetes korlátozásaként határoz meg. Ez a létátélés (helyesebben:
lételszenvedés és sodródás) nem ismeri
a névtelen alkotás örömteli fényét, a spirituális elmélyültségből fakadó azonnali
cselekvést, a ciklikus időfelfogást, és az
abból fakadó, az életet megszentelő,
újra meg újra felfrissítő rítusok ismétlődésének szent értelmét. Nem ismeri az
értékőrző, gyötrődés nélkül, de kemény,
belülről építkező erőfeszítéssel végrehajtott, életteli konzervativizmust, melynek
eszköztárában fellelhető a másolás és az
újramegépítés is, az újrafelemelés és az
újrafelmutatás jegyében.
Aki tehát távol tudja magát tartani ezektől
az üres modernista dogmáktól, az nem
zárja be magát a felfokozott újításkényszerben szenvedők áporodott levegőjű
kórtermébe. A „mai kontextusban alkotás” önmagában értelmetlen, ha nem
mosódik át a Hagyomány őseredeti frissességű forrásvizével, a hely szellemének sugárzásával és az alkotó személy
finoman érvényre juttatott, határozott,
de nem tolakodó kézmozdulataival.
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istartalmaz, melyek egyértelműen jelzik,
hogy nem felújításról van szó.

A harmadik és egyben legfontosabb (az
előző két téves kijelentés okaként is
aposztrofálható) fundamentális szemlélettorzulás: az időfogalom téves, tipikusan
modern megragadása. A fejlődésmítosszal
szellemileg erősen leterhelt modernitás,
a „maiság” görcsös akarása valóban küszködést és gyötrődést okoz a kortárs építészeknek, de ez a létszemlélet (helyesebben
létszemlélethiány) nem a Jelenben pontszerűen megragadható Időtlen Örökkévalóság kapuit nyitogatja, hanem egyfajta progresszionista metódussal mindent
szüntelen, megváltoztathatatlan „fejlődésként” él meg egy lineáris időfelfogás okán.
A progresszionizmus testvérelmélete az
evolucionizmusnak, vagyis a progresszió
a történelemre ráerőszakolt fejlődésel-

A második tévedés az állítólagos „szakmai
konszenzus”-ra való hivatkozás, miszerint
„nem építünk régi házat”. Nos, e mögött
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 A szemlélő személy eleveníti meg a teret, de az időt is.
E.Gruber Henriett, cím nélkül
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Vályogvető Közfoglalkoztatási Mintaprogram 
keretében megvalósult szociális bérlakás, Bárdudvarnok.
építész: Sziklai Ákos, 2015. | fotó: Harangozó Csaba

mélet. A modern gondolkodás fundamentális dogmájáról van tehát szó, melynek
alaptévedését egyre többen veszik észre.
Egy időbeli materializálódási sorrendből
azt a felettébb merész következtetést
levonni, hogy a fajok egymásból alakulnak át (fejlődnek), vagy bizonyos partikuláris területek tudományos eredményeit egy időtengelyre illesztve az egész
emberiség szellemi-tudati fejlődését
kijelenteni: sajátos intellektuális rövidlátás.
A gyötrődés tehát ebből a téveszméből ered.
Tudomásul kell vennünk, hogy az építész
mindig az idővel „babrál”, és a jó építész
nem fél ettől a kihívástól, nem bújik állítólagos konszenzusok mögé, mert az
valóban kényelmes, konformista hozzáállás lenne. (Makovecz Imre egyenesen
„anakronisztikus lovagoknak” titulálta
magát és tanítványait Olasz Ferenc
Csengerről szóló riportfilmjében, olyan
alkotóknak, akiket nem rémiszt meg az
időtengely mindkét irányban végtelen
távlata, hanem képesek ebből erőt
meríteni.) Konzervatív, értékőrző attitűddel rendelkező alkotókként távolságot
kell tehát tartanunk minden olyan megnyilvánulástól, irányzattól vagy mozgalomtól, amely valamiféle fejlődéselmélet
mentén igyekszik magát meghatározni.
Különösen igaz ez akkor, ha mindennek
igazolásaként a minket körülvevő anyagi
világ esetlegességeire (eszközök, tárgyak,
technikai újdonságok) hivatkozik az
adott irányzat mint létrendünket befolyásoló tényezőkre, ami nyilvánvalóan a
dolgok feje tetejére állítása. Semmiféle
tárgyakhoz, komfortérzethez, tárgykultúrához köthető igény vagy állapot nem változtat az ember valódi létrendi helyzetén.
Ezeket mint alkalmazott, kéznél lévő objektumokat, feltételeket figyelembe kell
venni (Sziklai figyelembe is veszi), de formaképző, alapvető jelentőséget tulajdonítani nekik sötét szellemellenes tendencia.
Leegyszerűsítő és sértő párhuzam a vezércikkben a konzervatív-értékőrző gondolkodást a végletesen konzervatív életet
élő amishokkal párhuzamba állítani,
amit az „amis-hamis” szellemesnek szánt

szójáték sem tud enyhíteni. Indokolatlan
magabiztosságról tesz tehát tanúbizonyságot az, aki lenézően megmosolyogja a
konzervatív amishok „babonaságait” és
életvitelét, miközben önmaga a transzcendens és spirituális háttérrel egyáltalán nem rendelkező modernség babonáit
„konszenzusos” törvényi rangra emeli.
(Még soha semmit sem igazolt az, hogy
hányan vallanak egy adott nézetet.)
Ingatag építmény ez. A lineáris időfelfogás
és a töretlen fejlődés babonája belehajszolja a kortárs építészeket egy olyan
individualizmusba, amit René Guénon
az összes szupraindividuális princípium tagadásának, és a civilizáció minden
területének pusztán emberi elemekre
való következetes korlátozásaként határoz meg. Ez a létátélés (helyesebben:
lételszenvedés és sodródás) nem ismeri
a névtelen alkotás örömteli fényét, a spirituális elmélyültségből fakadó azonnali
cselekvést, a ciklikus időfelfogást, és az
abból fakadó, az életet megszentelő,
újra meg újra felfrissítő rítusok ismétlődésének szent értelmét. Nem ismeri az
értékőrző, gyötrődés nélkül, de kemény,
belülről építkező erőfeszítéssel végrehajtott, életteli konzervativizmust, melynek
eszköztárában fellelhető a másolás és az
újramegépítés is, az újrafelemelés és az
újrafelmutatás jegyében.
Aki tehát távol tudja magát tartani ezektől
az üres modernista dogmáktól, az nem
zárja be magát a felfokozott újításkényszerben szenvedők áporodott levegőjű
kórtermébe. A „mai kontextusban alkotás” önmagában értelmetlen, ha nem
mosódik át a Hagyomány őseredeti frissességű forrásvizével, a hely szellemének sugárzásával és az alkotó személy
finoman érvényre juttatott, határozott,
de nem tolakodó kézmozdulataival.
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Az észrevétlenül működő kis aszimmetriák, elfordulások – ahogy az emberi arcok
csekély aszimmetriái sajátos nyugtatók: itt a benyomódások és átfordulásokátszakadások formavesztő káosz-fényessége és a rideg rend kíméletlen kontúrossága
egyar ánt t ávoli. Bár egy r avat alozó bejár at ilyen alapon kevés sé kompat ibilis a c sontkontúros halált és az igéretes
túlvilági fényességet egybemosó szertartásokkal.

Kőszeghy Attila

 Öreg Siemens Schuckert
generátor részlete
Henrichenburg, Németország

Egy emberfej-nagy, belsőjét vesztett generátor volt gyermekkorom titokzatos szörnye.
A száz éve még zúgó gépkoponya elődje lett egy kihalt ősállatkoponyák mellé
illesztett, kihalásra váró elefántok egyikének koponyája, amely egy oxfordi múzeum állatcsontvázai egyikén tartózkodik,
varázsos felületátfordulásokkal. Mint a
formák világának talán legbonyolultabb,
egy egészbe font alakzata tetemre hívott:
tudsz-e olyan emberi életfunkció-kompozíciót fellelni, amely a befoglaló vagy a vázat alkotó építménytől hasonlóan bonyolult formát követel? Tudsz-e köpenyt adni
az emberi életszférák egymásba átsimuló
együtt zsongásának a funkcióknak csikorgó
keretet adó dobozalakzatok helyett?

empátiával, észak-koreai diktatúrákat
megszégyenítően azonos ruhát kényszerítenek a falakra és tetőkre. Az átmenet
mint felesleges álprobléma nemcsak
mellőzhető, de nincs is számára hely.
Az ablakok és falak határán a historizálók
bonyodalmas peremezéseit nemesen
egyszerűnek vélt szegések váltották fel.
A modernek a fal és nyílás közötti átmenetet is az épületen történő lokális
játszadozásnak, perverziónak találták,
libidópótló élményként az épülettömegjátékot kínálták. Az átlátszatlan faltól
az átlátszó üveg és még átlátszóbb üreg
felé átmenet mint szecessziósan halálszagú és nyálas-ragadós kínlódás mellőzendő lett.

den összeadás folyamán, van-e egyáltalán
két összeadni való jelenség, de magának az
összeadásnak a művelete is sikamlóssá válik. Sőt, bármely matematikai művelet egyetlen műveletfüggvény szánalmasan kimerevített szeglete lesz.
Amikor Hundertwasser arra utalt, hogy a
szimmetria a hülyeség szinonimája, arra
is rámutatott, hogy a különbözés teljes
hiánya a hasonlók egymásba átvitelét és
minden más műveletet használhatatlanná
tesz: aktivitási lehetőség hiányában az értelem csüggedten zuhan magába.

Az élővilág számos alakzata a teljes
szimmetriához közeli, de kitartóan távolságot tart a teljes szimmetriától és a
bántóan erős aszimmetriától is. Levelek
sokaságán próbáltam meglelni a szimmetriától való eltérés kulcsát, de egyik
elméleti, tökéletes szimmetria szimmetriatengelyét sem tudtam meghatározni.
A görbe gerincvonalra húzhatunk egy
egyenest, de a két- vagy többoldali sziluett milyen szakasza, több szakasz esetén milyen átlagolása kapjon figyelmet
a szimmetria-ügyekben? Az építmények
körében milyen alakzatrészekre és milyen
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észlelhetőségi határokkal, mennyiben
síkban és mennyiben térbe fordulva lenne esélyem megfejteni az aszimmetriák
mértékre fogóit?
A falat-tetőt homogenizáló „egyszerűség”-építészet előtti években keletkezett
záhonyi ravatalozónál a bejárati zónában
a fekete támaszok, az ajtók és azok részletei úgy váltak alig aszimmetrikussá, hogy
a következő években senki nem kérdezte
meg: miért ilyenek? De vajon a követhetetlen változásokon át elindulhatunk-e az
átalakulásban lényegi-önazonos létezés
világa felé?

A debreceni Szent Család-templomban a
falak fodrozódásánál kevésbé rejtőznek
az aszimmetriák. A kivitelezők ügyetlensége pedig szerencsésen az észrevehetőségi
határra csökkentette a karzat hullámzó
mellvédfalának erőteljes aszimmetriáját.
A tervezett erőteljes térbe kifordulások
ellapultak. Ami van, az majdnem pszeudo
kifordulás. A bejárati fakapu térbe fonódó
fabordái is hasonló lapítás áldozatai lettek. Így a domborító és fonatosító szándék
szándék maradt. De van-e arra szabály,
mekkora lehet az optimális kilendülés?
A biztos kézzel szikkadtra formálás és a
forma-redukció közötti interregnumban talán éppen így lehet otthon a zárt alakzatokhoz nem köthető szakrális felé elmozdulás.
A belső tér két főpillére közül az egyik
bátran oldalra görbült, a másik tökéletesen függőleges maradt – a terv szerint.
Azonban az aszimmetria a két pillér

Elefántkoponya 
Museum of Natural Histor y, Oxford
fotó: Kőszeghy Attila

Az eltérő funkciójú alkatrészek egymásra
folyatására tett kísérleteink gyakran kudarcosak. A tetők és falak évezredeken
át cizellált, tagolt találkozása helyén a
szecesszió ívesített falakkal kúszott a tetőig, a modernek vagy eltüntették, vagy
brutálisan kiemelték a tetőlemezeket. Ma
roppant demokratikusan és mérhetetlen



Záhony, Ravatalozó bejárat, as zimmetr iákkal. Építés zet, fotó: Kős zeghy Attila

Az átforduló-átmenetes formákba belegyönyörödöttek igazán beláthatnák, hogy
egyfelől nyilvánvalóan megvalósíthatatlan a folytonos átmenet az átlátszatlantól
az átlátszóba, másfelől a különbözőségek
ilyen egymásba folyatása megkérdőjelezi a
hagyományos matematikai kultúra egészét.
Ugyanis nem csupán az lesz homályos min 	S z e m p o n t o k k i s l e v é l - a s z i m m e t r i á k m a j d a n i v i z s g á l a t á h o z , f e l j e g y z é s 1 9 9 1 - b ő l .
Kőszeghy Attila

43

42

B egy ű r ő d é st ő l á tfo r d u l á sig

Az észrevétlenül működő kis aszimmetriák, elfordulások – ahogy az emberi arcok
csekély aszimmetriái sajátos nyugtatók: itt a benyomódások és átfordulásokátszakadások formavesztő káosz-fényessége és a rideg rend kíméletlen kontúrossága
egyar ánt t ávoli. Bár egy r avat alozó bejár at ilyen alapon kevés sé kompat ibilis a c sontkontúros halált és az igéretes
túlvilági fényességet egybemosó szertartásokkal.

Kőszeghy Attila

 Öreg Siemens Schuckert
generátor részlete
Henrichenburg, Németország

Egy emberfej-nagy, belsőjét vesztett generátor volt gyermekkorom titokzatos szörnye.
A száz éve még zúgó gépkoponya elődje lett egy kihalt ősállatkoponyák mellé
illesztett, kihalásra váró elefántok egyikének koponyája, amely egy oxfordi múzeum állatcsontvázai egyikén tartózkodik,
varázsos felületátfordulásokkal. Mint a
formák világának talán legbonyolultabb,
egy egészbe font alakzata tetemre hívott:
tudsz-e olyan emberi életfunkció-kompozíciót fellelni, amely a befoglaló vagy a vázat alkotó építménytől hasonlóan bonyolult formát követel? Tudsz-e köpenyt adni
az emberi életszférák egymásba átsimuló
együtt zsongásának a funkcióknak csikorgó
keretet adó dobozalakzatok helyett?

empátiával, észak-koreai diktatúrákat
megszégyenítően azonos ruhát kényszerítenek a falakra és tetőkre. Az átmenet
mint felesleges álprobléma nemcsak
mellőzhető, de nincs is számára hely.
Az ablakok és falak határán a historizálók
bonyodalmas peremezéseit nemesen
egyszerűnek vélt szegések váltották fel.
A modernek a fal és nyílás közötti átmenetet is az épületen történő lokális
játszadozásnak, perverziónak találták,
libidópótló élményként az épülettömegjátékot kínálták. Az átlátszatlan faltól
az átlátszó üveg és még átlátszóbb üreg
felé átmenet mint szecessziósan halálszagú és nyálas-ragadós kínlódás mellőzendő lett.

den összeadás folyamán, van-e egyáltalán
két összeadni való jelenség, de magának az
összeadásnak a művelete is sikamlóssá válik. Sőt, bármely matematikai művelet egyetlen műveletfüggvény szánalmasan kimerevített szeglete lesz.
Amikor Hundertwasser arra utalt, hogy a
szimmetria a hülyeség szinonimája, arra
is rámutatott, hogy a különbözés teljes
hiánya a hasonlók egymásba átvitelét és
minden más műveletet használhatatlanná
tesz: aktivitási lehetőség hiányában az értelem csüggedten zuhan magába.

Az élővilág számos alakzata a teljes
szimmetriához közeli, de kitartóan távolságot tart a teljes szimmetriától és a
bántóan erős aszimmetriától is. Levelek
sokaságán próbáltam meglelni a szimmetriától való eltérés kulcsát, de egyik
elméleti, tökéletes szimmetria szimmetriatengelyét sem tudtam meghatározni.
A görbe gerincvonalra húzhatunk egy
egyenest, de a két- vagy többoldali sziluett milyen szakasza, több szakasz esetén milyen átlagolása kapjon figyelmet
a szimmetria-ügyekben? Az építmények
körében milyen alakzatrészekre és milyen

Országépítő 2015|03

észlelhetőségi határokkal, mennyiben
síkban és mennyiben térbe fordulva lenne esélyem megfejteni az aszimmetriák
mértékre fogóit?
A falat-tetőt homogenizáló „egyszerűség”-építészet előtti években keletkezett
záhonyi ravatalozónál a bejárati zónában
a fekete támaszok, az ajtók és azok részletei úgy váltak alig aszimmetrikussá, hogy
a következő években senki nem kérdezte
meg: miért ilyenek? De vajon a követhetetlen változásokon át elindulhatunk-e az
átalakulásban lényegi-önazonos létezés
világa felé?

A debreceni Szent Család-templomban a
falak fodrozódásánál kevésbé rejtőznek
az aszimmetriák. A kivitelezők ügyetlensége pedig szerencsésen az észrevehetőségi
határra csökkentette a karzat hullámzó
mellvédfalának erőteljes aszimmetriáját.
A tervezett erőteljes térbe kifordulások
ellapultak. Ami van, az majdnem pszeudo
kifordulás. A bejárati fakapu térbe fonódó
fabordái is hasonló lapítás áldozatai lettek. Így a domborító és fonatosító szándék
szándék maradt. De van-e arra szabály,
mekkora lehet az optimális kilendülés?
A biztos kézzel szikkadtra formálás és a
forma-redukció közötti interregnumban talán éppen így lehet otthon a zárt alakzatokhoz nem köthető szakrális felé elmozdulás.
A belső tér két főpillére közül az egyik
bátran oldalra görbült, a másik tökéletesen függőleges maradt – a terv szerint.
Azonban az aszimmetria a két pillér

Elefántkoponya 
Museum of Natural Histor y, Oxford
fotó: Kőszeghy Attila

Az eltérő funkciójú alkatrészek egymásra
folyatására tett kísérleteink gyakran kudarcosak. A tetők és falak évezredeken
át cizellált, tagolt találkozása helyén a
szecesszió ívesített falakkal kúszott a tetőig, a modernek vagy eltüntették, vagy
brutálisan kiemelték a tetőlemezeket. Ma
roppant demokratikusan és mérhetetlen



Záhony, Ravatalozó bejárat, as zimmetr iákkal. Építés zet, fotó: Kős zeghy Attila

Az átforduló-átmenetes formákba belegyönyörödöttek igazán beláthatnák, hogy
egyfelől nyilvánvalóan megvalósíthatatlan a folytonos átmenet az átlátszatlantól
az átlátszóba, másfelől a különbözőségek
ilyen egymásba folyatása megkérdőjelezi a
hagyományos matematikai kultúra egészét.
Ugyanis nem csupán az lesz homályos min 	S z e m p o n t o k k i s l e v é l - a s z i m m e t r i á k m a j d a n i v i z s g á l a t á h o z , f e l j e g y z é s 1 9 9 1 - b ő l .
Kőszeghy Attila

43

 Debrecen, Szent Család-templom,
oldalfal-hullámok
Építészet,fotó: Kőszeghy Attila

 Debrecen, üzletház homlokzatrészlet, Szent Anna utca
Építész: Kőszeghy Attila, fotó: Balogh István
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viszonyában primitív és túlságosan is látható lett. Ha a másik pillér is kimozdul, de
más térbeli irányban, a közös görbültség
eltérő kontextusával a durva egyértelműséget oldotta volna. A templom mindennap
nyitva áll, ez a kínos hiba is megtekinthető.

 Debrecen, Rákóczi utca. A láthatatlan felé hatolás gesztus.
Építészet, fotó: Kőszeghy Attila

A felszín megbicsaklása tartószerkezeti háttértörténet nélkül csupán fátyoltáncjáték. A szilárd anyag könyörgése az
alatta „atlaszkodó”, erőlködő tartó felé a
lehető legnagyobb erőátadó felület kölcsönös felkínálására irányul. A tömegek
egymás feletti elmozdulása az éles sarkokat letörheti, a megmaradó felület élén
tovább nő a feszültség. A horpadt átmenet csak összenőtt tömegeknél oldja fel
az élfeszültség-dilemmát. Két külön tömeg találkozásánál az átmenetes forma
a sarkok elvékonyodása nyomán durva
törésekre vezet.
pl. egy hengeres oszlop tölti ki, mint a
debreceni Miklós utcai ház végtelenített
gerendavégén, akkor a felszíntelen szellemi dimenziók felé kitörés képzete csak
a begyűrödés-mélyülés kezdeti gesztusainál, a gerenda távolabbi zónáját látva
sejlik fel. Úgy tűnik, hogy az ilyen felsejlések esetlegességükkel és nem valami
parancsoló egyértelműséghez közelítve
valósulhatnak meg.

Szinte csak makettléptékű alakzatok jelzik Debrecenben az egy testbe olvadó
faltömegek átforduló elmozdulására tett
kísérleteimet. A Rákóczi utca 60. szám
alatti beforduló, horpadt tér valami fontosabb láthatatlan helye lett. Hasonló
horpadás látható a Szent Anna u. 43.
szám alatti főbejáratnál, itt is a láthatatlan az, ami a bejárat határán egy racionálisan nem értelmezhető funkció számára
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Az áthurkoló végtelenített végű és a begyűrüdés felé mozduló 
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helyet követel. Ezen a homlokzaton a
„falba fagyott” átszakításig nem vezető
átfordulás-kezdetek feletti orom részen
az áttörés is megvalósult. A toroidális
átformálódás sejtése azonban nem pótolja a „túlvilági”, innen nézve láthatatlan
alakrejtő felfénylést, a végsőkig gyötört
felszín sajátos megszűnését. Ha pedig a
toroid jelleget öltő áttört alakzat szabad
terét keményen meghatározott forma,

A svájci második Goetheanum horpadt alakzatai Steiner szerint kitöltetlenségükkel vannak jelen. Alkotója életének utolsó hónapjaiban megfogalmazta, hogy a belső nem ismételheti az
első Goetheanum színes, kidudorodó
szobordomborzatait. Más kérdés, hogy
ezt az utódok egyáltalán nem értették
meg. A steineri negatív alakzatok határain túlsugároznak a hiányok, egyenes
sugarakkal. A párnák, dunnaalakzatok
gyűrűszerű zónákat építenek, és ezek
a gyűrűk gyűrődnek vissza, fordulnak
vissza a beléjük hatoló testekkel találkozva. Einstülpung, úton az Umstülpung
felé. Készenlétbe helyezve a hiányban
rejtőző szakralitást, a barokk puttók
ülepe alatti kerekded gipszfelhők nem
csekély szégyenére.

 Rudolf Steiner: II.Goetheanum, homlokzatrészlet
Dornach, Svájc, 1925

 Debrecen, Szent Család-templom,
oldalfal-hullámok
Építészet,fotó: Kőszeghy Attila

 Debrecen, üzletház homlokzatrészlet, Szent Anna utca
Építész: Kőszeghy Attila, fotó: Balogh István
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viszonyában primitív és túlságosan is látható lett. Ha a másik pillér is kimozdul, de
más térbeli irányban, a közös görbültség
eltérő kontextusával a durva egyértelműséget oldotta volna. A templom mindennap
nyitva áll, ez a kínos hiba is megtekinthető.

 Debrecen, Rákóczi utca. A láthatatlan felé hatolás gesztus.
Építészet, fotó: Kőszeghy Attila
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szám alatti főbejáratnál, itt is a láthatatlan az, ami a bejárat határán egy racionálisan nem értelmezhető funkció számára
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felszín sajátos megszűnését. Ha pedig a
toroid jelleget öltő áttört alakzat szabad
terét keményen meghatározott forma,

A svájci második Goetheanum horpadt alakzatai Steiner szerint kitöltetlenségükkel vannak jelen. Alkotója életének utolsó hónapjaiban megfogalmazta, hogy a belső nem ismételheti az
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ezt az utódok egyáltalán nem értették
meg. A steineri negatív alakzatok határain túlsugároznak a hiányok, egyenes
sugarakkal. A párnák, dunnaalakzatok
gyűrűszerű zónákat építenek, és ezek
a gyűrűk gyűrődnek vissza, fordulnak
vissza a beléjük hatoló testekkel találkozva. Einstülpung, úton az Umstülpung
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rejtőző szakralitást, a barokk puttók
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Csóka Balázs
 	S a j á t c s a l á d i h á z , C s e r s z e g t o m a j , 1 9 9 1 – 1 9 9 4
A Kós Károly Egyesülés az idén éppen negyedszázada alapította meg ma is aktív, posztgraduális képzést adó
Vándoriskoláját, amelyben eddig közel nyolcvan hallgató szerzett diplomát. Sorozatunkban olyan, egykori vándoriskolás
hallgatókat keresünk fel, akik a vándoréveket követően immár mesterként tevékenykednek.
Ezúttal Rácz Tamással beszélgetett Csóka Balázs.

› A Vándoriskola hányadik évfolyamára járt?

F r om I ti n e r a n ts
to M aste r s
Interview with
Ta m á s R á c z
Architect Tamás Rácz used to be a student in the
initial year of the Itinerant School and studied
under Imre Makovecz and Tibor Jankovics.
Today, he is a master of his own, working at
the Forma architectural office founded by Tibor
Jankovics at Keszthely. Besides designing adobe
family homes, his field of specialty are hotels
and spa facilities. He is employed as designer in
several large-scale domestic and international
investment projects.
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Mi voltunk az induló, azaz az első évfolyam.
Összesen nyolc vándort − Balázs Pétert,
Engelmann Tamást, Sziklai Ákost, Mohay
Gábort, Farkas Ibolyát, Rőmer Károlyt,
Krizsán Andrást és engem − fogadtak a tagszervezetek, két-két embert a budapesti
Makonában, a kaposvári Kapostervben és a
keszthelyi Formában, egy-egy embert Deák
László Szolnokon és Dévényi Sándor Pécsen.

› Igen nagy évfolyam volt ez a mai háromnégy fős létszámokhoz képest. Milyen indíttatásból jelentkezett a Vándoriskolába?
Az egyetemen jó páran részt vettünk a Visegrádi Táborokban. A mi társaságunk vette át a későbbekben Salamin Ferencéktől
a tábor szervezését. Sok fiatal építészt
tömörített ez a tábor, ráadásul megismerhettük Makovecz Imrét, találkoztunk

Csete Györggyel és munkáival. Abban az
időben nem lehetett hozzáférni a Pécs
Csoport munkáit bemutató anyagokhoz.
A paksi Tulipános Házak miatt kirobbanó
botrányt ismertük ugyan, de az alkotó építészeket nem. Tudomásom szerint ekkoriban nem volt komolyabb bemutatkozási
lehetőségük az organikus építészeknek,
míg 1985-ben az OMÉK-on (Országos Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Kiállítás
és Vásár − a szerk.) Makovecz Imre szervezésében meg nem nyílt az első Magyar
Élő Építészet kiállítás. Itt aztán Kerényi
Józseftől kezdve a Pécs Csoport tagjain
át Bodonyi Csabáig mindenki képviseltette magát. Erről katalógus is készült.
Nagy élmény volt ez nekünk, különösen
azért, mert a kiállító építészek személyesen is megjelentek a megnyitón. Akkor
csodálkoztam rá először Jankovics Tibor

munkáira − szégyenszemre korábban azt
se tudtam, hogy ki ő. Amit ott láttam, az
volt az az építészeti felfogás és irány, ami
a szívemet megdobogtatta. Szemléletem
kialakulásában támogatott még Makovecz
Imre
munkásságának
megismerése,
a Visegrádi Táborokon való részvételeken
és a népi kultúra megismerése Molnár V.
Jószef előadásain keresztül. Egyetem közben felsőbb évfolyamosként kihagytam
egy évet, hogy tovább kereshessem a nekem való utat és építészeket. Ekkor Sánta
Gábor, akit ismertem a táborok kapcsán
Jankovics Tibornál dolgozott. Az ő közvetítésével kerültem Keszthelyre, hogy
megismerhessem mesterének és az irodájuknak munkásságát: fotókat kaptam,
megnézhettem a terveket. Tibor, aki láthatólag szívesen fogadta a fiatalok érdeklődését, elmesélte a Pécs Csoport alakulását, ahogy az ország különböző pontjairól
származó évfolyamtársak együtt kezdtek
el dolgozni. A mi baráti társaságunkban
is fölmerült ez az igény, ezért ismét megkerestük Tibort, hogy ha tud, támogasson
ebben minket. Ő fölajánlotta, hogy tudna
néhány építészt alkalmazni Keszthelyen,
és javasolta, hogy miután Zala megye,
Zalaegerszeg nem olyan nagy távolság,
ha komoly a szándékunk, akkor ilyen felállásban mozoghatnánk együtt. Bánkuti
Melitta, Kruppa Nándor, Krajczár Andrea
és Fehér Rozália került ide az első körben. A diplomázást követően, 1988-ban
az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy
Makovecz Imre a mi generációnkból három építészhallgatónak állást ajánlott a
Makona Kisszövetkezetben. Ennek az volt
az érdekessége, hogy a Visegrádi Táborban megismert fiatal építészhallgatóknak
szólt a meghívás, a Salamin Ferenc és Turi
Attila fémjelezte generációra bízta, hogy
ajánlásuk alapján ki legyen az a három fő.
Végül úgy alakult, hogy Grátz Antallal, Urr
Gáborral együtt én kerülhettem az irodába tanulni és dolgozni. Számomra az
örömbe némi üröm is vegyült: az iroda
Budapesten volt. Én ugyan Budapesten
születtem, de se megszokni, se megszeretni nem tudtam a fővárost, így biztos
voltam abban, hogy nem ott szeretném
leélni az életemet.

› A családja budapesti gyökerű?
Budapesten születtem, szüleim, a feleségem szülei is első generációs fővárosiak, ahol csak nyugdíjazásukig éltek. Egy
évet dolgoztam a Makona Kisszövetkezetben Makovecz Imre mellett, egész
pontosan Salamin Ferenc csapatában.
Ekkor alakult a Kós Károly Egyesülés és
a Vándoriskola, ahová tulajdonképpen
én voltam az egyetlen jelentkező ebből
a belső körből. Az első vándor-félévemet
természetesen Keszthelyen, Jankovics
Tibornál töltöttem. Varázslatos időszak
volt, éppen a rendszerváltás idejére esett
− lezajlottak az első szabad választások,
megalakult a Magyar Köztársaság és a
Nemzeti Kerekasztal. Tibor rögtön ös�szeismertetett minket, fiatal építészeket és vándorokat két nagyon jelentős
személyiséggel. Csengey Dénessel, aki
az MDF vezetőségi tagjaként belelátott
és részt vett a politika alakulásában, és
Somogyi Győzővel, akinek megismerhettük bölcs, keresztényi szemléletét. Tanúi
voltunk például egy érdekes meggyőzési
folyamatnak és vitának. Talán kevesen
tudják: az, hogy ma a Magyar Köztársaság a koronás, és nem a Kossuth-címert
használja, Somogyi Győzőnek köszönhető, aki a koronás címer jelentőségéről
szívós munkával győzte meg a fiatalon
elhunyt Csengey Dénest, aki akkor ebben
kérdésben a politikai mérleg nyelve volt.
Keszthelyen egyébként szakmán kívül is
nagyon hamar megtaláltuk azt az akkori
fiatal közösséget, amellyel azóta is tartjuk a kapcsolatot. Egyértelművé vált számomra, hogy a Vándoriskola végén ide
szeretnék visszajönni, és Tiborban is volt
erre fogadókészség, így idestova 25. éve
vagyok a Formánál.

› Miből állt akkoriban az irodán kívüli vándorlét? Voltak programok, kirándulások,
karácsonyi ünnepségek vagy előadások?
Voltak, de a központi előadások azonban
csak a mi ciklusunk utolsó félévben kezdődtek. Akik Budapesten vagy környékén éltek,
részt tudtak venni a Makonában megtartott
rendszeres képzéseken és tematikus kérdésfelvetéseken, rajzfeladatok megoldásában.
Akik vidéken dolgoztak, azok sajnos kimaradtak a közös munkákból. Ennek ellenére minden egyes helyen igyekeztünk megtalálni azt
a közeget, amelyhez kapcsolódni tudtunk.
Úgy érzem, akkoriban a mestereknek sokkal
több idejük és kedvük volt foglalkozni a vándorokkal. Nagyon jó beszélgetéseink voltak.

› Hol töltötte a további vándoréveket?
Deák Lászlónál, majd a kft.-kre szakadt
Makonán belül Makovecz Imre szűk csapatában. A negyedik vándoriskolai félévet
pedig engedéllyel a saját házam építésével
töltöttem. Azt mondták, megfelel a Vándoriskola szellemiségének, hogy a saját bőrömön tapasztalva tanuljam meg a vályogház
építését, amelyhez rengeteg segítséget kaptam.
Végül Lőrincz Ferenc volt a mesterem.

› Ha egy élményt kellene kiemelni, mi lenne az?
Nagy hatással volt rám a rendszerváltozás
időszaka, Csengey Dénes és Somogyi Győző
erős kettőse. Az Egyesüléshez kötődően nagyon jók voltak az első gálosfai konferenciák,
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under Imre Makovecz and Tibor Jankovics.
Today, he is a master of his own, working at
the Forma architectural office founded by Tibor
Jankovics at Keszthely. Besides designing adobe
family homes, his field of specialty are hotels
and spa facilities. He is employed as designer in
several large-scale domestic and international
investment projects.
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› Igen nagy évfolyam volt ez a mai háromnégy fős létszámokhoz képest. Milyen indíttatásból jelentkezett a Vándoriskolába?
Az egyetemen jó páran részt vettünk a Visegrádi Táborokban. A mi társaságunk vette át a későbbekben Salamin Ferencéktől
a tábor szervezését. Sok fiatal építészt
tömörített ez a tábor, ráadásul megismerhettük Makovecz Imrét, találkoztunk

Csete Györggyel és munkáival. Abban az
időben nem lehetett hozzáférni a Pécs
Csoport munkáit bemutató anyagokhoz.
A paksi Tulipános Házak miatt kirobbanó
botrányt ismertük ugyan, de az alkotó építészeket nem. Tudomásom szerint ekkoriban nem volt komolyabb bemutatkozási
lehetőségük az organikus építészeknek,
míg 1985-ben az OMÉK-on (Országos Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Kiállítás
és Vásár − a szerk.) Makovecz Imre szervezésében meg nem nyílt az első Magyar
Élő Építészet kiállítás. Itt aztán Kerényi
Józseftől kezdve a Pécs Csoport tagjain
át Bodonyi Csabáig mindenki képviseltette magát. Erről katalógus is készült.
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azért, mert a kiállító építészek személyesen is megjelentek a megnyitón. Akkor
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se tudtam, hogy ki ő. Amit ott láttam, az
volt az az építészeti felfogás és irány, ami
a szívemet megdobogtatta. Szemléletem
kialakulásában támogatott még Makovecz
Imre
munkásságának
megismerése,
a Visegrádi Táborokon való részvételeken
és a népi kultúra megismerése Molnár V.
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az érdekessége, hogy a Visegrádi Táborban megismert fiatal építészhallgatóknak
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születtem, de se megszokni, se megszeretni nem tudtam a fővárost, így biztos
voltam abban, hogy nem ott szeretném
leélni az életemet.
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évet dolgoztam a Makona Kisszövetkezetben Makovecz Imre mellett, egész
pontosan Salamin Ferenc csapatában.
Ekkor alakult a Kós Károly Egyesülés és
a Vándoriskola, ahová tulajdonképpen
én voltam az egyetlen jelentkező ebből
a belső körből. Az első vándor-félévemet
természetesen Keszthelyen, Jankovics
Tibornál töltöttem. Varázslatos időszak
volt, éppen a rendszerváltás idejére esett
− lezajlottak az első szabad választások,
megalakult a Magyar Köztársaság és a
Nemzeti Kerekasztal. Tibor rögtön ös�szeismertetett minket, fiatal építészeket és vándorokat két nagyon jelentős
személyiséggel. Csengey Dénessel, aki
az MDF vezetőségi tagjaként belelátott
és részt vett a politika alakulásában, és
Somogyi Győzővel, akinek megismerhettük bölcs, keresztényi szemléletét. Tanúi
voltunk például egy érdekes meggyőzési
folyamatnak és vitának. Talán kevesen
tudják: az, hogy ma a Magyar Köztársaság a koronás, és nem a Kossuth-címert
használja, Somogyi Győzőnek köszönhető, aki a koronás címer jelentőségéről
szívós munkával győzte meg a fiatalon
elhunyt Csengey Dénest, aki akkor ebben
kérdésben a politikai mérleg nyelve volt.
Keszthelyen egyébként szakmán kívül is
nagyon hamar megtaláltuk azt az akkori
fiatal közösséget, amellyel azóta is tartjuk a kapcsolatot. Egyértelművé vált számomra, hogy a Vándoriskola végén ide
szeretnék visszajönni, és Tiborban is volt
erre fogadókészség, így idestova 25. éve
vagyok a Formánál.

› Miből állt akkoriban az irodán kívüli vándorlét? Voltak programok, kirándulások,
karácsonyi ünnepségek vagy előadások?
Voltak, de a központi előadások azonban
csak a mi ciklusunk utolsó félévben kezdődtek. Akik Budapesten vagy környékén éltek,
részt tudtak venni a Makonában megtartott
rendszeres képzéseken és tematikus kérdésfelvetéseken, rajzfeladatok megoldásában.
Akik vidéken dolgoztak, azok sajnos kimaradtak a közös munkákból. Ennek ellenére minden egyes helyen igyekeztünk megtalálni azt
a közeget, amelyhez kapcsolódni tudtunk.
Úgy érzem, akkoriban a mestereknek sokkal
több idejük és kedvük volt foglalkozni a vándorokkal. Nagyon jó beszélgetéseink voltak.

› Hol töltötte a további vándoréveket?
Deák Lászlónál, majd a kft.-kre szakadt
Makonán belül Makovecz Imre szűk csapatában. A negyedik vándoriskolai félévet
pedig engedéllyel a saját házam építésével
töltöttem. Azt mondták, megfelel a Vándoriskola szellemiségének, hogy a saját bőrömön tapasztalva tanuljam meg a vályogház
építését, amelyhez rengeteg segítséget kaptam.
Végül Lőrincz Ferenc volt a mesterem.

› Ha egy élményt kellene kiemelni, mi lenne az?
Nagy hatással volt rám a rendszerváltozás
időszaka, Csengey Dénes és Somogyi Győző
erős kettőse. Az Egyesüléshez kötődően nagyon jók voltak az első gálosfai konferenciák,
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ahol még egységes volt a csapat. Azzal,
hogy a Makona szétdarabolódott önálló
kft.-kre, és az alapító tagok közül megszűnt
a szolnoki Profil iroda, kialakult egy nagyon
markáns budapesti mag. Ebből következően a Vándoriskola súlya áttevődött a fővárosba, és ebben az időben vidéken csak
három helyszín maradt, ahová a vándorok
mehettek: Pécs, Kaposvár és Keszthely. Dévényi Sándor csak egy vándort fogadott, a
Kaposterv és a Forma kettőt-kettőt. Pécsen
Sándor volt a meghatározó személyiség, a
Kapostervnél laza halmazban egyedi alkotó építészek álltak össze egy közösséggé,
mindenki sokkal önállóbb volt, Kampis Miklós,
Lőrincz Ferenc és Borbás Gábor atyáskodott
felettük. Ehhez képest a Formánál mindig is
sokkal kötöttebb rend dominált, mert fővállalkozásokat vitt, ezért folyamatosan gazdasági kontroll alatt kellett tervezni. Nem
volt mindegy ugyanis, hogy egy födémbe
5 cm-rel több beton került-e, mert ez komoly pluszkiadást jelentett. Szerintem az
Egyesülésen belül Makovecz Imre mellett
a Formában készültek a legnagyobb volumenű munkák. Ezeknél a munkáknál pedig

nem volt mindegy, hogy egy vagy két fiatal
építész kiesik-e vagy sem. Amikor fiatal építészként itt kezdtem dolgozni, ha még nem
is voltam mester, de már döntésközeli helyzetbe kerültem a cégen belül. Ekkor kezdett
egy picit akadozni a Vándoriskola működése, és egyre több vándor jelentette ki, hogy
ő nem akar vidékre menni. Az iroda szóvá
tette, hogy mi két munkaerővel kalkuláltunk,
és szükség is van erre a kapacitásra, ellenkező esetben külső emberekkel kell betöltenünk a helyeket. Ebben az időben, 1998ban Németh László volt a Forma birodalom
gazdasági vezetője, a cég egy zalaegerszegi
és egy keszthelyi telephellyel működött.
Sajnos egy tragikus baleset következtében
László életét vesztette, így hirtelen minden
gazdasági ügy Tibor nyakába szakadt. Ezzel
párhuzamosan az én megítélésem szerint a
Kós Károly Egyesülés szervezeti rendszere
is egy kicsit csikorgott-nyikorgott. Nem volt
különbségtétel egy nagyobb, tőkeerősebb,
alapító építésziroda, és egy-egy egyszemélyes újonnan belépett kft. között, noha nem
biztos, hogy ugyanazzal a súllyal kellett volna szerepelniük a döntéshozatalban. A fel-

merülő problémák kezdtek megkövesedni,
vagy helyenként kissé elmérgesedni, s ekkor
már késő volt a szabályokon erőből változtatni. A cégben a kényszerű vezetőváltással
kialakult nehéz gazdasági helyzet, a Kós Károly Egyesülés és a vándoriskolai hálózat nehézkes működése okán a Forma fölajánlotta
a vezetőségnek, hogy hátrébb vonulna egy
fokozattal, és inkább egy lazább, támogatói
rendszerben segítené tovább az Egyesülés
munkáját és a Vándoriskolát. Továbbra is
fogadott volna vándorokat, de a folyton elmaradó, ezért pótolni szükséges kapacitás
miatt csak a munkáinkhoz mérten tudta ezt
a későbbiekben garantálni. Ettől a lazább
kötődéstől azonban az Egyesülés vezetősége elzárkózott, így a Forma kilépett. 1999ben fogadta az utolsó vándort, amit én végzett vándorként nagyon sajnáltam, azonban
mint a Forma Részvénytársaság egyik tagja,
fájó szívvel, de elfogadtam. A sors fintora,
hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzet miatt az Egyesülés kénytelen volt rájönni arra,
hogy ez a laza szervezet is működőképes.

› Milyen munkamenet szerint dolgoztak a
Formában?
A Forma Kisszövetkezet megalakulásakor,
1983-ban még szocialista tervgazdaság
működött. Ebben az időben, ha egy kis
falu szeretett volna egy kéttantermes iskolabővítést, akkor jelentkezett a megyei
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beruházó társaságnál. Ez eldöntötte, hogy
a normatíva szerint négy tanterem kell, így
a megyei tervezővállalattól megrendelték
a nagyobb iskolát. A tervet a megyei beruházó „megversenyeztette”, és megjelent
a megyei építőipari vállalat ajánlatával.
Ekkor kiderült, hogy a falunak erre nincs
pénze, és kezdődött az újabb egyéves kör.
Mire véget ért, addigra már lehet, hogy
gyerek sem volt a faluban, vagy elfogyott
a pénz. Ebben a rendszerben jelent meg
a Forma egy teljesen más metódussal, fővállalkozással igazodva a rendelkezésre
álló pénzösszeghez, reális határidőkkel. A
többiek meg örültek, hogy ilyen kis munkával nem nekik kell foglalkozniuk, így egy
idő után egyre több ilyen munka érkezett,
amelyet a Forma Kisszövetkezet mérnöki
gárdája megtervezett, és le is bonyolított.
A rendszerváltással megjelent a magántőke,
és megjelentek a magánberuházások. Mindeközben óriási mértékű volt az infláció. Ez
utóbbit csak úgy lehetett túlélni, ha minél
gyorsabb volt a folyamat: az engedélyezési
tervekkel párhuzamosan már elkezdték alapozni a házakat, hiszen egy év alatt rengeteget veszített a pénz az értékéből. A Forma
országos szinten az elsők között járt ebben,
mert gyakorlattal rendelkezett az ilyen beruházások párhuzamos tervezésében és
lebonyolításában. Rengeteg belsőépítészeti munka volt, kulcsrakész átadással, vagy
teljes épületek, akár üdülőfalvak. Ebben a
helyzetben nagyon jó és érdekes volt dolgozni: a saját bőrünkön éreztük, hogy minden
vonalnak súlya van, minden egyes odaírt
számnak ára van. Jó pár évet kellett azonban tanulni, hogy az ember ezt a szemléletet
elsajátítsa, s ezért nem bíztak az emberre
rögtön önálló feladatot, mert kőkeményen
helyt kellett állni, és adott esetben pedig komolyan fizetni... Gyakorlatilag ez a rendszer
megelőlegezte azt a fajta jogi környezetet,
amiben ma is dolgozni kényszerülünk. Ma
perelnek minden egyes elrontott vonalért.
Ha a cég pecsétje kerül a tervre, hiba esetén
nem az egyéni építészt veszik elő, hanem a
céget. Ezért aztán el kellett telnie egy-két évnek, amíg a fiatal egyre nagyobb önállóságot
kapott, és végül föltornázta magát döntést
hozó építésznek. Láttam az évek során, hogy
ezt a hierarchikus rendszert nem mindenki
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viselte jól. Én talán azért tudtam könnyebben alkalmazkodni, mert célirányosan jöttem Tiborhoz tanulni és dolgozni, és a lelki
alkatom is közel áll hozzá.

80%-át tudja annak, amit tudhatna, akkor az
már a beruházó vesztesége. Valamilyen szinten
mi is specializálódtunk szállodákra, gyógyfürdőkre, gyógyászati létesítményekre.

› Milyen jellegű munkákon dolgoztak?

› Vannak emlékezetes vagy kedvenc munkái?

A közeli Hévíz nagyobb szállodáinak többségét mi újítottuk föl a privatizációt követően.
A szállodaláncok hozták a professzionális technológiákat, saját szakembereiket, akiknek az
útmutatása mellett egyre nagyobb gyakorlatra
tettünk szert ilyen épületek tervezésében. Megtanultuk a megfelelő szakemberek, tanácsadók
jelenlétének, illetve a megfelelő program kidolgozásának fontosságát. Ha egy épület csak

A metódusból adódóan igazán csak a nagy
munkák voltak kifizetődőek. Ha egy ilyen
hierarchiával rendelkező irodában minden
egyes szerkesztő, építész, döntést hozó
építész asztalán normális tempóban folyt a
munka, akkor ebből egy iroda meg tudott
élni. Korábban, ha volt egy kis hullámvölgy,
akkor egy ekkora iroda át tudta azt vészelni, mert a következő nagy munka ki tudta
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ahol még egységes volt a csapat. Azzal,
hogy a Makona szétdarabolódott önálló
kft.-kre, és az alapító tagok közül megszűnt
a szolnoki Profil iroda, kialakult egy nagyon
markáns budapesti mag. Ebből következően a Vándoriskola súlya áttevődött a fővárosba, és ebben az időben vidéken csak
három helyszín maradt, ahová a vándorok
mehettek: Pécs, Kaposvár és Keszthely. Dévényi Sándor csak egy vándort fogadott, a
Kaposterv és a Forma kettőt-kettőt. Pécsen
Sándor volt a meghatározó személyiség, a
Kapostervnél laza halmazban egyedi alkotó építészek álltak össze egy közösséggé,
mindenki sokkal önállóbb volt, Kampis Miklós,
Lőrincz Ferenc és Borbás Gábor atyáskodott
felettük. Ehhez képest a Formánál mindig is
sokkal kötöttebb rend dominált, mert fővállalkozásokat vitt, ezért folyamatosan gazdasági kontroll alatt kellett tervezni. Nem
volt mindegy ugyanis, hogy egy födémbe
5 cm-rel több beton került-e, mert ez komoly pluszkiadást jelentett. Szerintem az
Egyesülésen belül Makovecz Imre mellett
a Formában készültek a legnagyobb volumenű munkák. Ezeknél a munkáknál pedig

nem volt mindegy, hogy egy vagy két fiatal
építész kiesik-e vagy sem. Amikor fiatal építészként itt kezdtem dolgozni, ha még nem
is voltam mester, de már döntésközeli helyzetbe kerültem a cégen belül. Ekkor kezdett
egy picit akadozni a Vándoriskola működése, és egyre több vándor jelentette ki, hogy
ő nem akar vidékre menni. Az iroda szóvá
tette, hogy mi két munkaerővel kalkuláltunk,
és szükség is van erre a kapacitásra, ellenkező esetben külső emberekkel kell betöltenünk a helyeket. Ebben az időben, 1998ban Németh László volt a Forma birodalom
gazdasági vezetője, a cég egy zalaegerszegi
és egy keszthelyi telephellyel működött.
Sajnos egy tragikus baleset következtében
László életét vesztette, így hirtelen minden
gazdasági ügy Tibor nyakába szakadt. Ezzel
párhuzamosan az én megítélésem szerint a
Kós Károly Egyesülés szervezeti rendszere
is egy kicsit csikorgott-nyikorgott. Nem volt
különbségtétel egy nagyobb, tőkeerősebb,
alapító építésziroda, és egy-egy egyszemélyes újonnan belépett kft. között, noha nem
biztos, hogy ugyanazzal a súllyal kellett volna szerepelniük a döntéshozatalban. A fel-

merülő problémák kezdtek megkövesedni,
vagy helyenként kissé elmérgesedni, s ekkor
már késő volt a szabályokon erőből változtatni. A cégben a kényszerű vezetőváltással
kialakult nehéz gazdasági helyzet, a Kós Károly Egyesülés és a vándoriskolai hálózat nehézkes működése okán a Forma fölajánlotta
a vezetőségnek, hogy hátrébb vonulna egy
fokozattal, és inkább egy lazább, támogatói
rendszerben segítené tovább az Egyesülés
munkáját és a Vándoriskolát. Továbbra is
fogadott volna vándorokat, de a folyton elmaradó, ezért pótolni szükséges kapacitás
miatt csak a munkáinkhoz mérten tudta ezt
a későbbiekben garantálni. Ettől a lazább
kötődéstől azonban az Egyesülés vezetősége elzárkózott, így a Forma kilépett. 1999ben fogadta az utolsó vándort, amit én végzett vándorként nagyon sajnáltam, azonban
mint a Forma Részvénytársaság egyik tagja,
fájó szívvel, de elfogadtam. A sors fintora,
hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzet miatt az Egyesülés kénytelen volt rájönni arra,
hogy ez a laza szervezet is működőképes.

› Milyen munkamenet szerint dolgoztak a
Formában?
A Forma Kisszövetkezet megalakulásakor,
1983-ban még szocialista tervgazdaság
működött. Ebben az időben, ha egy kis
falu szeretett volna egy kéttantermes iskolabővítést, akkor jelentkezett a megyei
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beruházó társaságnál. Ez eldöntötte, hogy
a normatíva szerint négy tanterem kell, így
a megyei tervezővállalattól megrendelték
a nagyobb iskolát. A tervet a megyei beruházó „megversenyeztette”, és megjelent
a megyei építőipari vállalat ajánlatával.
Ekkor kiderült, hogy a falunak erre nincs
pénze, és kezdődött az újabb egyéves kör.
Mire véget ért, addigra már lehet, hogy
gyerek sem volt a faluban, vagy elfogyott
a pénz. Ebben a rendszerben jelent meg
a Forma egy teljesen más metódussal, fővállalkozással igazodva a rendelkezésre
álló pénzösszeghez, reális határidőkkel. A
többiek meg örültek, hogy ilyen kis munkával nem nekik kell foglalkozniuk, így egy
idő után egyre több ilyen munka érkezett,
amelyet a Forma Kisszövetkezet mérnöki
gárdája megtervezett, és le is bonyolított.
A rendszerváltással megjelent a magántőke,
és megjelentek a magánberuházások. Mindeközben óriási mértékű volt az infláció. Ez
utóbbit csak úgy lehetett túlélni, ha minél
gyorsabb volt a folyamat: az engedélyezési
tervekkel párhuzamosan már elkezdték alapozni a házakat, hiszen egy év alatt rengeteget veszített a pénz az értékéből. A Forma
országos szinten az elsők között járt ebben,
mert gyakorlattal rendelkezett az ilyen beruházások párhuzamos tervezésében és
lebonyolításában. Rengeteg belsőépítészeti munka volt, kulcsrakész átadással, vagy
teljes épületek, akár üdülőfalvak. Ebben a
helyzetben nagyon jó és érdekes volt dolgozni: a saját bőrünkön éreztük, hogy minden
vonalnak súlya van, minden egyes odaírt
számnak ára van. Jó pár évet kellett azonban tanulni, hogy az ember ezt a szemléletet
elsajátítsa, s ezért nem bíztak az emberre
rögtön önálló feladatot, mert kőkeményen
helyt kellett állni, és adott esetben pedig komolyan fizetni... Gyakorlatilag ez a rendszer
megelőlegezte azt a fajta jogi környezetet,
amiben ma is dolgozni kényszerülünk. Ma
perelnek minden egyes elrontott vonalért.
Ha a cég pecsétje kerül a tervre, hiba esetén
nem az egyéni építészt veszik elő, hanem a
céget. Ezért aztán el kellett telnie egy-két évnek, amíg a fiatal egyre nagyobb önállóságot
kapott, és végül föltornázta magát döntést
hozó építésznek. Láttam az évek során, hogy
ezt a hierarchikus rendszert nem mindenki
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viselte jól. Én talán azért tudtam könnyebben alkalmazkodni, mert célirányosan jöttem Tiborhoz tanulni és dolgozni, és a lelki
alkatom is közel áll hozzá.

80%-át tudja annak, amit tudhatna, akkor az
már a beruházó vesztesége. Valamilyen szinten
mi is specializálódtunk szállodákra, gyógyfürdőkre, gyógyászati létesítményekre.

› Milyen jellegű munkákon dolgoztak?

› Vannak emlékezetes vagy kedvenc munkái?

A közeli Hévíz nagyobb szállodáinak többségét mi újítottuk föl a privatizációt követően.
A szállodaláncok hozták a professzionális technológiákat, saját szakembereiket, akiknek az
útmutatása mellett egyre nagyobb gyakorlatra
tettünk szert ilyen épületek tervezésében. Megtanultuk a megfelelő szakemberek, tanácsadók
jelenlétének, illetve a megfelelő program kidolgozásának fontosságát. Ha egy épület csak

A metódusból adódóan igazán csak a nagy
munkák voltak kifizetődőek. Ha egy ilyen
hierarchiával rendelkező irodában minden
egyes szerkesztő, építész, döntést hozó
építész asztalán normális tempóban folyt a
munka, akkor ebből egy iroda meg tudott
élni. Korábban, ha volt egy kis hullámvölgy,
akkor egy ekkora iroda át tudta azt vészelni, mert a következő nagy munka ki tudta
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pótolni a hiányt. Ha valamelyikünk megbízást kapott családi házra, vagy bármilyen
kisebb munkára, azt általában nem volt
érdemes ebbe a szervezetbe behozni. Azt
irodán kívül csináltuk − az ember szívesen
elbabrált egy-egy családi házzal. Amíg a
gazdasági környezetünk normális volt, addig az ember pontosan tudta, mennyi ideje és energiája van az iroda mellett többi
feladatra, s ennek megfelelően vállalta el
a magánmunkákat. Engem leginkább a vályogépítészet érdekelt, ezek mind-mind nagyon jó emlékek. A nagy munkákban azért
szerettek minket, mert a technológia pontos ismeretében ezekbe a kötött rendszerű
szállodákba vagy „lakógépekbe” is tudtunk
emberléptékű tereket, anyagokat becsempészni, mind az építészet, mind a belső kialakítás terén. Ezeket a munkákat is nagyon
szerettem, el tudtam bennük merülni. Egyik
kedves emlékem a szovátai, 70-es években
épült szálloda átalakítása. A Bradet, azaz
Fenyő Szálló tagolása, erkélyrendszere egy
nagy fenyőtobozt idéz. A beruházó Danubius hagyta, hogy a mai, modern technológiákkal és belsőépítészeti elemekkel felmutassuk az eredeti, Puskás Sándor-féle
tervek értékeit. Azt látjuk, hogy ezeket az
épületeket szeretik az ott dolgozók, az ott
lakók. Amikor elkezdtem a szakmát, és oda
jutottam, hogy egy épületet a kezdetektől
a megvalósulásig végig tudtam vinni, akkor
talán tíz esetből egyszer fordult elő, hogy
az építész nem, vagy nem szívesen ment el
az átadásra. Ez az arány sajnos mára meg-

A német szabványok megismerése után mi
azonban azt látjuk, hogy a német előírások
sokkal lazábbak, sokkal nagyobb szabadságot adnak az ottani döntéshozóknak. A tűzoltó például ismeri az adott helyet pontosan
ismeri a saját egységeinek a gépesítését, azt,
hogy milyen hamar, hogy tud odaérni oltani, menteni, s ezek alapján meg lehet vele
egyezni. Nem azt nézi, hogy a 28. oldalon
a 4. § (3) bekezdésénél mi van szóról-szóra pontosan leírva, hanem önállóan dönt.
Ehhez a későbbiekben viszont mindenki szigorúan tartja magát. Mindez önállóságot és
komoly felelősségvállalást feltételez.

› Milyen munkái vannak jelenleg?
Évek óta folynak a Danubius szállodafejlesztések. Hédervárra készül egy kis ravatalozó. Év elején kaptam „lovas építészként”
egy felkérést egy lovas tanya tervezésére,
amelynek hozadékaként a lakiteleki fejlesztések menetébe is bekerültünk.
fordult. Nem azért, mert vállalhatatlan lenne
a végeredmény, hanem mert általánossá vált
a másik gazdasági kifacsarása, az alulkalkulált
építési költségek, amelyek miatt gyakorlatilag
a kivitelező spórolni kényszerül a technológián
vagy a beépített anyagokon, sokszor az építtető tudtával. Ebben a helyzetben az építész
magára marad, és egy idő után hiába sikerül
építészetileg keresztülvinni azt, amit szeretett
volna, az építtető gárdával erodálódik a kapcsolat. Erdélyi munkáimnál mellesleg ezt még
nem tapasztaltam.

› Több külföldi munkában vettél részt.
Melyek ezek, és hogyan kaptátok ezeket a
megbízásokat?
A Danubius szovátai szállodákat vásárolt,
és miután az egész rendszer gyógyászati
felépítése a hévízi szállodák rendszeréhez
hasonló, minket kértek fel ezek tervezésére. Így kerültünk Erdélybe. Voltak részben
megvalósult munkáink Horvátországban,
Németországban, de mindig volt egy magyar szál – vagy a befektető, vagy éppen a
műszaki ellenőr.

› Milyen tapasztalatokkal tért haza?
Érdekesség, hogy Magyarország a korlátok
országa. Az átvitt értelembe ne menjünk
most bele. A valós értelemben véve akár
nyugatra indulunk el, akár keletre, annyi
korlátot, mint Magyarország, soha nem
kellett tervezni. Magyarországon, ha már
30 cm-es szintkülönbség van két járdaszél
közt, akkor már mindenki visít, hogy a magyar emberek gyengeelméjűek, és le fognak
esni. A biztonság érdekében mindent erősen túltervezünk. Hogy ennek mi az oka, az
megint hosszú távú fejtegetést igényelne.
Az általános magyarázat szerint a túlkorlátozott építésügyi szakhatósági szabványok
vagy előírások nyugati mintára készülnek.
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› Vállalt valaha főépítészi megbízatást?
Nálunk van egy céges és egy magántevékenység, amelyet gazdasági okokból nem érdemes
keverni, de egyértelmű volt számunkra, hogy
mindig a céges munkák élveznek elsőbbséget.
Ebben a helyzetben nem nagyon volt lehetőségünk és energiánk ilyen megbízásokat elvállalni.

› Miért tartja fontosnak, hogy Egyesülés-tag
legyen?
A Kós Károly Egyesülés 25 éves tevékenységét nagyon fontosnak tartom, tartjuk.
Személy szerint is sokat köszönhetek az
Egyesülésnek és a Vándoriskolának. Az
Egyesülésnek ebben az új helyzetben,
Makovecz Imre halálát követően meg kell
találnia az útját. Nehéz időszakot élünk,
a jelenlegi gazdasági környezet sem túl
kedvező. Ilyen körülmények között már
nem igazán marad energiánk saját magunk
építésére, szakmai felkészülésünkre, mert
erőnk nagy részét a munkaszerzés emészti
fel, miközben a piacon nyomott árak uralkodnak. Úgy látom, az Egyesülés ebben
segíteni tudja tagjait. A szerves építészet
ugyan sok hídfőálláson megtalálható, de a
magyar építészeten belül meggyengülőben
van a pozíciója, ezért nagy szükség mutatkozik az összefogásra. Irodánk az általunk

alkalmazott 10-12 fővel országosan is nagynak számít, de nem találunk igazán jó fiatal
építészeket. Ezen a téren is számítunk az
Egyesülésre és a Vándoriskolára.

› Milyen tapasztalatai vannak a mai vándorokkal kapcsolatban?
Rálátásom általában a fiatal építészekre
van, kevésbé a vándorokra. Tapasztalok
változást, de ezt a technológia fejlődése is
magával hozta. Amikor elkezdtünk számítógéppel rajzolni – csak szerkeszteni, nem
tervezni –, akkor sokan attól féltek, hogy
ez sematizálni fogja az építészek gondolkodását. Azt látom, hogy ez a veszély csak
azoknál jelentkezett, akik nem fektettek
ebbe elég energiát. Aztán idővel megjelentek azok a fiatalok, akik már géppel dolgoztak, de a modellezés még gyerekcipőben
járt, így ebben én nem nagyon hittem – a
tervek továbbra is papíron, az arányérzékünket használva születtek meg. Édesapám
is építész volt. Lenyűgözött, ahogy néhány
milliméteres tévedéssel skiccelt és rajzolt.
Később azt láttam, hogy már engem bámulnak ugyanezért a fiatalok. A 90-es évek
végétől jelent meg az a generáció, amelyben nem alakult ki ez a képesség, mert más
szemlélettel, elsősorban géppel dolgoznak.

Néhány éve jutottak el a CAD programok
arra a szintre, hogy tömegben is jól lehet
velük dolgozni. Sokan a modellekből választják le a metszeteket, homlokzatokat,
ami nekem azért nem szimpatikus, mert
megjelentek a mérhetetlen sok vonalból
álló rajzok, amelyek átláthatatlanok, és
csak a lényeg nem derül ki belőlük… Jó pár
év tanulás áll a mai fiatalok előtt is, tisztában kell lenniük azzal, hogy hasznos dolog
beállni egy mester mellé. Ha sikerül velük
megfelelő munkametódust kialakítanunk,
abból mi is sokat okulhatunk. Makovecz
Imrétől azt tanultam, hogy háromféle épület létezik: az első nem tud illeszkedni a
környezetéhez, és nem is tud új impulzust
adni – ezek nagyon rossz, vállalhatatlan
épületek. Második esetben tud illeszkedni,
de nem hoz újat – ezekből jó épületek születhetnek. Végül: tud újat hozni az épület,
s ez esetben be lehet azt is vállalni, hogy
nem illeszkedik, de a környezet minőségét emeli. Úgy gondolom, hogy már az is
nagyon nagy lépés, ha a kettes kategóriát
célozzuk meg. Jankovics Tibortól tanultam,
hogy a legfontosabb a jó telepítés, a környezetbe való beleágyazás, amely mindent
eldönt. A mai csillogó-villogó világban ezt
egyre nehezebben tudjuk véghezvinni…
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pótolni a hiányt. Ha valamelyikünk megbízást kapott családi házra, vagy bármilyen
kisebb munkára, azt általában nem volt
érdemes ebbe a szervezetbe behozni. Azt
irodán kívül csináltuk − az ember szívesen
elbabrált egy-egy családi házzal. Amíg a
gazdasági környezetünk normális volt, addig az ember pontosan tudta, mennyi ideje és energiája van az iroda mellett többi
feladatra, s ennek megfelelően vállalta el
a magánmunkákat. Engem leginkább a vályogépítészet érdekelt, ezek mind-mind nagyon jó emlékek. A nagy munkákban azért
szerettek minket, mert a technológia pontos ismeretében ezekbe a kötött rendszerű
szállodákba vagy „lakógépekbe” is tudtunk
emberléptékű tereket, anyagokat becsempészni, mind az építészet, mind a belső kialakítás terén. Ezeket a munkákat is nagyon
szerettem, el tudtam bennük merülni. Egyik
kedves emlékem a szovátai, 70-es években
épült szálloda átalakítása. A Bradet, azaz
Fenyő Szálló tagolása, erkélyrendszere egy
nagy fenyőtobozt idéz. A beruházó Danubius hagyta, hogy a mai, modern technológiákkal és belsőépítészeti elemekkel felmutassuk az eredeti, Puskás Sándor-féle
tervek értékeit. Azt látjuk, hogy ezeket az
épületeket szeretik az ott dolgozók, az ott
lakók. Amikor elkezdtem a szakmát, és oda
jutottam, hogy egy épületet a kezdetektől
a megvalósulásig végig tudtam vinni, akkor
talán tíz esetből egyszer fordult elő, hogy
az építész nem, vagy nem szívesen ment el
az átadásra. Ez az arány sajnos mára meg-

A német szabványok megismerése után mi
azonban azt látjuk, hogy a német előírások
sokkal lazábbak, sokkal nagyobb szabadságot adnak az ottani döntéshozóknak. A tűzoltó például ismeri az adott helyet pontosan
ismeri a saját egységeinek a gépesítését, azt,
hogy milyen hamar, hogy tud odaérni oltani, menteni, s ezek alapján meg lehet vele
egyezni. Nem azt nézi, hogy a 28. oldalon
a 4. § (3) bekezdésénél mi van szóról-szóra pontosan leírva, hanem önállóan dönt.
Ehhez a későbbiekben viszont mindenki szigorúan tartja magát. Mindez önállóságot és
komoly felelősségvállalást feltételez.

› Milyen munkái vannak jelenleg?
Évek óta folynak a Danubius szállodafejlesztések. Hédervárra készül egy kis ravatalozó. Év elején kaptam „lovas építészként”
egy felkérést egy lovas tanya tervezésére,
amelynek hozadékaként a lakiteleki fejlesztések menetébe is bekerültünk.
fordult. Nem azért, mert vállalhatatlan lenne
a végeredmény, hanem mert általánossá vált
a másik gazdasági kifacsarása, az alulkalkulált
építési költségek, amelyek miatt gyakorlatilag
a kivitelező spórolni kényszerül a technológián
vagy a beépített anyagokon, sokszor az építtető tudtával. Ebben a helyzetben az építész
magára marad, és egy idő után hiába sikerül
építészetileg keresztülvinni azt, amit szeretett
volna, az építtető gárdával erodálódik a kapcsolat. Erdélyi munkáimnál mellesleg ezt még
nem tapasztaltam.

› Több külföldi munkában vettél részt.
Melyek ezek, és hogyan kaptátok ezeket a
megbízásokat?
A Danubius szovátai szállodákat vásárolt,
és miután az egész rendszer gyógyászati
felépítése a hévízi szállodák rendszeréhez
hasonló, minket kértek fel ezek tervezésére. Így kerültünk Erdélybe. Voltak részben
megvalósult munkáink Horvátországban,
Németországban, de mindig volt egy magyar szál – vagy a befektető, vagy éppen a
műszaki ellenőr.

› Milyen tapasztalatokkal tért haza?
Érdekesség, hogy Magyarország a korlátok
országa. Az átvitt értelembe ne menjünk
most bele. A valós értelemben véve akár
nyugatra indulunk el, akár keletre, annyi
korlátot, mint Magyarország, soha nem
kellett tervezni. Magyarországon, ha már
30 cm-es szintkülönbség van két járdaszél
közt, akkor már mindenki visít, hogy a magyar emberek gyengeelméjűek, és le fognak
esni. A biztonság érdekében mindent erősen túltervezünk. Hogy ennek mi az oka, az
megint hosszú távú fejtegetést igényelne.
Az általános magyarázat szerint a túlkorlátozott építésügyi szakhatósági szabványok
vagy előírások nyugati mintára készülnek.
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› Vállalt valaha főépítészi megbízatást?
Nálunk van egy céges és egy magántevékenység, amelyet gazdasági okokból nem érdemes
keverni, de egyértelmű volt számunkra, hogy
mindig a céges munkák élveznek elsőbbséget.
Ebben a helyzetben nem nagyon volt lehetőségünk és energiánk ilyen megbízásokat elvállalni.

› Miért tartja fontosnak, hogy Egyesülés-tag
legyen?
A Kós Károly Egyesülés 25 éves tevékenységét nagyon fontosnak tartom, tartjuk.
Személy szerint is sokat köszönhetek az
Egyesülésnek és a Vándoriskolának. Az
Egyesülésnek ebben az új helyzetben,
Makovecz Imre halálát követően meg kell
találnia az útját. Nehéz időszakot élünk,
a jelenlegi gazdasági környezet sem túl
kedvező. Ilyen körülmények között már
nem igazán marad energiánk saját magunk
építésére, szakmai felkészülésünkre, mert
erőnk nagy részét a munkaszerzés emészti
fel, miközben a piacon nyomott árak uralkodnak. Úgy látom, az Egyesülés ebben
segíteni tudja tagjait. A szerves építészet
ugyan sok hídfőálláson megtalálható, de a
magyar építészeten belül meggyengülőben
van a pozíciója, ezért nagy szükség mutatkozik az összefogásra. Irodánk az általunk

alkalmazott 10-12 fővel országosan is nagynak számít, de nem találunk igazán jó fiatal
építészeket. Ezen a téren is számítunk az
Egyesülésre és a Vándoriskolára.

› Milyen tapasztalatai vannak a mai vándorokkal kapcsolatban?
Rálátásom általában a fiatal építészekre
van, kevésbé a vándorokra. Tapasztalok
változást, de ezt a technológia fejlődése is
magával hozta. Amikor elkezdtünk számítógéppel rajzolni – csak szerkeszteni, nem
tervezni –, akkor sokan attól féltek, hogy
ez sematizálni fogja az építészek gondolkodását. Azt látom, hogy ez a veszély csak
azoknál jelentkezett, akik nem fektettek
ebbe elég energiát. Aztán idővel megjelentek azok a fiatalok, akik már géppel dolgoztak, de a modellezés még gyerekcipőben
járt, így ebben én nem nagyon hittem – a
tervek továbbra is papíron, az arányérzékünket használva születtek meg. Édesapám
is építész volt. Lenyűgözött, ahogy néhány
milliméteres tévedéssel skiccelt és rajzolt.
Később azt láttam, hogy már engem bámulnak ugyanezért a fiatalok. A 90-es évek
végétől jelent meg az a generáció, amelyben nem alakult ki ez a képesség, mert más
szemlélettel, elsősorban géppel dolgoznak.

Néhány éve jutottak el a CAD programok
arra a szintre, hogy tömegben is jól lehet
velük dolgozni. Sokan a modellekből választják le a metszeteket, homlokzatokat,
ami nekem azért nem szimpatikus, mert
megjelentek a mérhetetlen sok vonalból
álló rajzok, amelyek átláthatatlanok, és
csak a lényeg nem derül ki belőlük… Jó pár
év tanulás áll a mai fiatalok előtt is, tisztában kell lenniük azzal, hogy hasznos dolog
beállni egy mester mellé. Ha sikerül velük
megfelelő munkametódust kialakítanunk,
abból mi is sokat okulhatunk. Makovecz
Imrétől azt tanultam, hogy háromféle épület létezik: az első nem tud illeszkedni a
környezetéhez, és nem is tud új impulzust
adni – ezek nagyon rossz, vállalhatatlan
épületek. Második esetben tud illeszkedni,
de nem hoz újat – ezekből jó épületek születhetnek. Végül: tud újat hozni az épület,
s ez esetben be lehet azt is vállalni, hogy
nem illeszkedik, de a környezet minőségét emeli. Úgy gondolom, hogy már az is
nagyon nagy lépés, ha a kettes kategóriát
célozzuk meg. Jankovics Tibortól tanultam,
hogy a legfontosabb a jó telepítés, a környezetbe való beleágyazás, amely mindent
eldönt. A mai csillogó-villogó világban ezt
egyre nehezebben tudjuk véghezvinni…
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Táj- és ker tépítés z
EGYM Vital Center – Keszthely, 1997
A Golden Yacca indián gyógynövényalapú
termék gyártói olyan munkahelyet szerettek volna teremteni, amely az ott dolgozókat − a termék nevéhez méltóan − lelkileg is megerősíti. Ez a szándék egyedi
épületet eredményezett (építész: Sánta
Gábor). E mellé egyedi, kikapcsolódásra
is használható keretet − kertet – szerettek volna. Így jött létre a forrás, a patak,
a kő a réztulipánnal, szolidan megjelenítve a teremtés három alkotóelemét. A park
egésze színes növényekkel beültetett rekreációs kert, és a szabad mozgásra is alkalmas nagy, gyepes felületek együttese.

Club Dobogómajor – Cserszegtomaj, 1998
Dobogómajor Cserszegtomaj és Keszthely között létesült üdülőközpont, többféle épülettel, pihenési lehetőséggel.
Párommal, Rácz Tamással közös alkotásunk, ahol az építészeti alapok meghatározása mellett alapvető szempont volt
a pihenőfelületek, épületek közti terek
kertként történő kialakítása. A több külön kiskerttel rendelkező, de egy épületben lévő apartmanok szeparáltságát, a
sokféle ember viszonylag kis helyen történő nyugodt pihenését kertépítészeti
eszközökkel lehetett megoldani. A terület
régóta működik, pihenőfunkciója zavartalan, amelyet zöld felülete is biztosít.

is hozzátartozott. Az apró kert átalakítása
a bencés regulához igazodva a letisztult,
vagyis a lehető legegyszerűbb kialakítást
célozta meg. A fölösleges növények ritkításával, a tér megnyitásával a kert − mint
templomkert− szakrális funkciót kapott.
Épített elemként 14 stációt helyeztünk el,
kialakítva a keresztútjárás lehetőségét.
Ugyanakkor a tér alkalmas szabadtéri misék celebrálására is. A kert működésének
főpróbája a felújítási munkák befejezésével, az átadáskor le is zajlott.

Főtér – Zalaszentgrót, 2009
Zalaszentgrót főterének felújítása Deák
László és az új piac épületét megvalósító Jankovics Gergely építészek munkája.
Ebben a környezetben a zöldfelületi elemek vizsgálata, kapcsolódási pontjainak
feltérképezése, és a kiültetési tervek elkészítése volt a feladatom.

Ráczné Páldy Eszter szerteágazó, művészi színvonalú táj-és kertépítészeti munkásságából adunk ízelítőt az alábbiakban.
Keszthelyen, a Balaton partján, és az ország különböző pontjain sokan időznek szívesen azokon a gondosan alakított
köztereken, amelyek az ő keze nyomát viselik. Legnagyobb munkái a Forma Zrt. építészcsapatával együttműködésben
valósultak meg, szép példáját adva épület és kert elválaszthatatlan, harmonikus egységére. Grafikával és mesékkel is
foglalkozik, számos meseíró- és illusztrátori pályázat díjazottja. Férjével és alkotótársával, Rácz Tamás építésszel és
öt fiúgyermekükkel Cserszegtomajon élnek, saját tervezésű vályogházukhoz harmonikusan illeszkedik saját tervezésű
kertjük, otthonukat az általa készítettszőttesek és egyéb belsőépítészeti elemeket díszítik. Mindenben a teljességre
törekednek. Azt a szellemiséget követik és képviselik, amelyet őseink is követtek. Nem másolnak, hanem e múltbéli
gondolkodás mentén élik meg jelenüket, és mentik át azt a jövőnek.

E s z te r R á c z n é P á l d y
L a n d sca p e a n d ga r d e n a r chitect
Below we provide a taste of the artistic work of Eszter Ráczné Páldy, an accomplished landscape and garden architect. The carefully crafted public spaces in
Keszthely, on the shore of Lake Balaton, and at several other places in Hungary are well liked by residents and visitors alike. Her largest projects, carried out in
cooperation with the team of architects employed by Forma Ltd, are beautiful examples of the harmonious coexistence of building and garden. She also creates
graphic art and writes tales for children, and was granted several awards for her activity.
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Balaton-part – Keszthely, 2011

Zalaapátin található annak az öt bencés
templomnak az egyike, amely a bencések
örökségét hordozza. Ez címerükben az öt
szív szimbólumaként szerepel. Az örökség
megőrzését a nagyon leromlott templom
és orgona felújítása jelentette, melyhez
közös szándék szerint a templom melletti
sötét és használaton kívüli kert átalakítása

Évtizedek óta Keszthely mellett élve megérintett annak az egyedi tájnak a varázsa,
amely csak ennek a vidéknek a sajátja.
Hosszú idő telt el, mire kezdtem megsejteni, hogyan működik ez a táj, miért lehetett
évezredek óta sokféle nép olvasztótégelye, hogyan jöhetett létre egy karakteres
„Keszthely-kultúra”. A csodát még ma is

boncolgatom, a kutatást sosem lehet befejezni. Ennek a varázsnak része a keszthelyi Balaton-part. Létrejöttét kutatva
− nemcsak a Festeticsek látható öröksége
miatt, hanem annál sokkal régebbi időkre is visszanyúlva – elkerülhetetlen volt
Keszthely történelmét, a város fejlődését, az épített környezet és a zöldfelületek kialakulását tanulmányozni. Ami itt
született, az adottságok maximális figyelembevételével a terület békés, nyugodt
használatát célozta meg, azzal a szándékkal, hogy távlatilag a keszthelyi Balatonpart kissé más hangulatot árasszon, mint
a mai. Olyan hosszú távú elképzelések
alapjait kívántuk lerakni, amelyek megalapozzák a téren ma használaton kívül
lévő patinás épületek újjáéledését, a terület ma működő és későbbi rendezvényeinek életét. A 19−20. század fordulójának
pezsgő, társasági Balaton-parti élete volt
az előképünk, mai formába öntve, mai
eszközökkel, mai örömökkel. Ehhez minden olyan vizsgálatot elvégeztünk, amely
a hely életéhez tartozik, így a kapcsolódó
területekre, zöldfelületi részekre is hosszú
távú fejlesztési javaslatokat tettünk.
A Balaton-part I. ütemének építészeti kialakítása Rácz Tamás nevéhez fűződik,
én a kertészeti rendezés tervezését végeztem. Balaton-parti javaslataink megvalósulása otthonosságot és aktív életet vitt
a parti zöldfelületekbe. A Balaton-part
fejlesztése pályázati forrásból, két ütemben valósult meg. A szándékok, melyeket
az első ütemben megfogalmaztunk, alapul
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Táj- és ker tépítés z
EGYM Vital Center – Keszthely, 1997
A Golden Yacca indián gyógynövényalapú
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Keszthelyen, a Balaton partján, és az ország különböző pontjain sokan időznek szívesen azokon a gondosan alakított
köztereken, amelyek az ő keze nyomát viselik. Legnagyobb munkái a Forma Zrt. építészcsapatával együttműködésben
valósultak meg, szép példáját adva épület és kert elválaszthatatlan, harmonikus egységére. Grafikával és mesékkel is
foglalkozik, számos meseíró- és illusztrátori pályázat díjazottja. Férjével és alkotótársával, Rácz Tamás építésszel és
öt fiúgyermekükkel Cserszegtomajon élnek, saját tervezésű vályogházukhoz harmonikusan illeszkedik saját tervezésű
kertjük, otthonukat az általa készítettszőttesek és egyéb belsőépítészeti elemeket díszítik. Mindenben a teljességre
törekednek. Azt a szellemiséget követik és képviselik, amelyet őseink is követtek. Nem másolnak, hanem e múltbéli
gondolkodás mentén élik meg jelenüket, és mentik át azt a jövőnek.
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L a n d sca p e a n d ga r d e n a r chitect
Below we provide a taste of the artistic work of Eszter Ráczné Páldy, an accomplished landscape and garden architect. The carefully crafted public spaces in
Keszthely, on the shore of Lake Balaton, and at several other places in Hungary are well liked by residents and visitors alike. Her largest projects, carried out in
cooperation with the team of architects employed by Forma Ltd, are beautiful examples of the harmonious coexistence of building and garden. She also creates
graphic art and writes tales for children, and was granted several awards for her activity.
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született, az adottságok maximális figyelembevételével a terület békés, nyugodt
használatát célozta meg, azzal a szándékkal, hogy távlatilag a keszthelyi Balatonpart kissé más hangulatot árasszon, mint
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alapjait kívántuk lerakni, amelyek megalapozzák a téren ma használaton kívül
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az előképünk, mai formába öntve, mai
eszközökkel, mai örömökkel. Ehhez minden olyan vizsgálatot elvégeztünk, amely
a hely életéhez tartozik, így a kapcsolódó
területekre, zöldfelületi részekre is hosszú
távú fejlesztési javaslatokat tettünk.
A Balaton-part I. ütemének építészeti kialakítása Rácz Tamás nevéhez fűződik,
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a parti zöldfelületekbe. A Balaton-part
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szolgálhattak volna arra, hogy azokat a
második ütem teljes egészében kibontsa.
Az első ütem tervei erre épülve – a második ütem befejező munkáival kalkulálva
− készültek. Sajnos ez a kibontás nem történt meg: a második ütem megvalósulása
más elképzelések mentén, más szándékok
érvényesülésével zajlott. Így a keszthelyi
Balaton-part képe ma nem tükrözi azt az
egységes arculatot, amelyet szándékaink
szerint elindítottunk.

 Páldy Eszter grafikái
Visegrád, Búcsúszentlászló életvize, Zenét kér a víz - Balatonnál, alul: Badacsony

MESEFA

Főtér és piac megújítása – Keszthely,
2007−2012
Keszthely, a nagy múltú város a szocializmus óta zavarossá nőtt, közlekedéssel
agyonterhelt központi teret kapott. A
változások szele a tér megújulási igényét
is magával hozta. A tervezés 2007-től indult, és gyakorlatilag az építkezések utolsó fázisáig, 2012-ig tartott a keszthelyi
Forma Építészirodában. Ehhez kapcsolódott a kertészeti tervezés, amelynek jó
része a Pagony Táj- és Kertépítész Irodában és vezetésével zajlott. Jómagam mint
„keszthelyi képviselő” a napi konfliktusokat, tervezési egyeztetéseket voltam
hivatott asztalnál és terepen megoldani.
Keszthelyiként a tervezésnek az a felelőssége erősödött fel bennünk, hogy
nap mint nap találkozunk saját alkotásunkkal, nap mint nap szembesülhetünk

Ráczné Páldy Eszter
azzal, hogy jó volt-e az elképzelésünk,
évek alatt beérik-e a megépített gondolat. Az építésnek, a tervezésnek ilyenfajta szembesüléssel kellene minden munka
esetében visszaigazolást kapnia. Ez lehetőséget ad arra, hogy fel- és beismerjük,
ha valami az évek során nem válik be, és
lehetővé teszi azt az alázatot, hogy javíthassunk rajta.
A tervezés történelmi emlékek felkutatásával, a város szövetének vizsgálatával, a
történelmi város és a mai város életének
elemzésével kezdődött, és kis kockakövek lerakási rajzával, a játszótéri csavarok helyének megadásával stb. fejeződött
be. Maga az építés, az „építés drámája”

minden megélhető mélységét megengedte átélni, főleg azoknak, akik a tiszta
szándékokat képviselték. Ez olyan történet, aminek a végén lehet a téren sétálni,
lehet kritikákat megfogalmazni, lehet pihenni, lehet mesélni. A tény, hogy a város
nemcsak Főterét tekintve, hanem közlekedési rendjében, piacában, kapcsolódó tereiben is megváltozott, változást
indukál a benne élőkben is. Aki szeretné megtudni, mi valósult meg az eredeti
szándékokból, s mi az, amit elsöpört a kicsinyesség, azzal szívesen sétálunk egyet
a város szívében. A keszthelyiek lassan
változnak. A város óvatosan ébredezik. A
tér és a várkert él. Reméljük, ez a munkánk az elkerülhetetlen hajnal közeledtét
jelzi, s hozzátehet valamit az ébredéshez.

Danubius Health Spa Resort – Bük, 2011
A büki Danubius Szálloda fürdőlehetőségeinek bővítésére új medenceteret építtetett (építész: Kurucz Szabolcs) a gyermekek élményfürdőzését előtérbe helyezve.
A bővítés során az épülethez kapcsolódó
környezetet az új funkciókhoz kellett
igazítani. A medencetérhez teraszfelületet alakítottunk ki, melyen a felnőttek
pihenhetnek, a gyerekek számára pedig játszóteret létesítettünk. A játékok
egy része a meglévő játszószerek újszerű elhelyezése volt, ezeket egészítettük
ki hozzájuk illő elemekkel. A viszonylag
kis területen megjelenő változás intenzív
cserjekiültetésekkel kapcsolódik a terület
többi, alapvetően ligetes beültetésű beállt kertjéhez.
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Mikor a Jóisten megteremtette a fákat, két
fa magját az angyalra bízta, neveljen belőle
tündérfát, ültesse kertjébe, ápolgassa a világ
minden teremtményének gyönyörűségére.
Az angyal el is ültette a két magot, amelyek
külsőre teljesen egyformák voltak, de természetre nem. Az egyikből aranykoronájú, ezüst
törzsű fácska kezdett cseperedni, míg a másik
mag bizony csak aludt. Hiába locsolta, ápolta
az aluszékony magot az angyal ugyanolyan
szeretettel, mint a kis fácskát, csak nem látott
rajta semmi ébredezést.
Meglátta ezt az ördög. Elirigyelte az angyal
szép kis fácskáját, s gondolta, neki is
kell ilyen. Így aztán, mikor az angyal épp
a kis fa árnyékában az aranylombban
gyönyörködött,gyorsan kikaparta a földből a másik magot, a markába szorította,
s már szaladt is vele árkon-bokron túl.
Nagy igyekezetében azonban elesett egy
nagy kőben, s leejtette a magot. A nagy
koppanásra a mag héja megrepedt, s a
magocska felébredt. Rögtön gyökeret is
eresztett, s hamar utolérte az angyal fáját. De nem volt olyan szép. Törzse fekete
volt, mély barázdákkal, lombja sötét és
kemény. Az ördög büszke volt a fájára,
főleg mikor látta, hogy az gyorsabban nő
mint az angyalé.
Pár év múlva az angyal fája terebélyes koronát nevelt, s magokat termett.
Az ördögé pedig csak nőtt-nőtt, egyre
magasabbra. Már elérte az eget, s beleakadtak a felhők. De a fa csak nőtt.

Már beleakadtak a csillagok, de a fa még
magasabbra tört. Elérte a Holdat, elérte a
Napot. És a fa megállította az időt. Az ördög pedig mosolygott. Az angyal megijedt,
hogy elpusztul a Világ, elszaladt hát az ördög fájához kicsi baltájával, hogy kivágja.
Háromszor suhintott a baltával a fába, s
mindháromszor tűzcsóva csapott ki a fa
törzséből, s meg is perzselte az angyal
szárnyait. A fa meg sem mozdult. „Ennek
fele sem tréfa!”– gondolta a kicsi angyal,
s felhágott az égi létrán a Jóistenhez.
Elpanaszolta a Világ baját. A Jóisten először is megszidta amiért nem vigyázott a
reá bízott magra, aztán elkérte a kicsi baltát, és háromszor ráfuvintott. A baltácska
úgy kifényesedett, mintha színaranyból
lenne. Az angyal bátran a kezébe kapta
a szerszámot, s szaladt az ördög fájához.
Pont tizenkét óra volt mikor odaért, s a
balta úgy ugrott ki a kezéből, mintha maga
is tudná mi a dolga. Tudta is, mert egy

vágásra kivágta a faóriást. Megszabadult
a Hold, megszabadult a Nap, s megszabadultak a csillagok és a felhők. S amerre a
fa ledőlt, a magával húzott csillagok mentén ott van a Tejút.
A Jóisten pedig rendelkezett. Az aranykoronájú fa és utódai teremjenek mindenkor az emberek örömére diót, fájuk
legyen bölcsőjük, ágyuk és koporsójuk.
A fekete fára és ivadékaira pedig kalitkát tett,amelyet soha nem nőhetnek
túl, s termésük a disznók csemegéje
lett. A fekete tölgy gazdája nem törődött bele hogy fája nem érheti el a csillagokat, ezért a mai napig hajtja-hajtja szegény fát az égig.De a kalitka nem
engedi, s minél közelebb ér a kalitka széléhez, annál göcsörtösebb lesz az ága.
A nagy erőlködéstől még a magja is makká
változott. Ha nem hiszed, kérdezd meg a
diófát és a tölgyfát! Ők mesélték ezt nekem.
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− készültek. Sajnos ez a kibontás nem történt meg: a második ütem megvalósulása
más elképzelések mentén, más szándékok
érvényesülésével zajlott. Így a keszthelyi
Balaton-part képe ma nem tükrözi azt az
egységes arculatot, amelyet szándékaink
szerint elindítottunk.

 Páldy Eszter grafikái
Visegrád, Búcsúszentlászló életvize, Zenét kér a víz - Balatonnál, alul: Badacsony
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Főtér és piac megújítása – Keszthely,
2007−2012
Keszthely, a nagy múltú város a szocializmus óta zavarossá nőtt, közlekedéssel
agyonterhelt központi teret kapott. A
változások szele a tér megújulási igényét
is magával hozta. A tervezés 2007-től indult, és gyakorlatilag az építkezések utolsó fázisáig, 2012-ig tartott a keszthelyi
Forma Építészirodában. Ehhez kapcsolódott a kertészeti tervezés, amelynek jó
része a Pagony Táj- és Kertépítész Irodában és vezetésével zajlott. Jómagam mint
„keszthelyi képviselő” a napi konfliktusokat, tervezési egyeztetéseket voltam
hivatott asztalnál és terepen megoldani.
Keszthelyiként a tervezésnek az a felelőssége erősödött fel bennünk, hogy
nap mint nap találkozunk saját alkotásunkkal, nap mint nap szembesülhetünk

Ráczné Páldy Eszter
azzal, hogy jó volt-e az elképzelésünk,
évek alatt beérik-e a megépített gondolat. Az építésnek, a tervezésnek ilyenfajta szembesüléssel kellene minden munka
esetében visszaigazolást kapnia. Ez lehetőséget ad arra, hogy fel- és beismerjük,
ha valami az évek során nem válik be, és
lehetővé teszi azt az alázatot, hogy javíthassunk rajta.
A tervezés történelmi emlékek felkutatásával, a város szövetének vizsgálatával, a
történelmi város és a mai város életének
elemzésével kezdődött, és kis kockakövek lerakási rajzával, a játszótéri csavarok helyének megadásával stb. fejeződött
be. Maga az építés, az „építés drámája”

minden megélhető mélységét megengedte átélni, főleg azoknak, akik a tiszta
szándékokat képviselték. Ez olyan történet, aminek a végén lehet a téren sétálni,
lehet kritikákat megfogalmazni, lehet pihenni, lehet mesélni. A tény, hogy a város
nemcsak Főterét tekintve, hanem közlekedési rendjében, piacában, kapcsolódó tereiben is megváltozott, változást
indukál a benne élőkben is. Aki szeretné megtudni, mi valósult meg az eredeti
szándékokból, s mi az, amit elsöpört a kicsinyesség, azzal szívesen sétálunk egyet
a város szívében. A keszthelyiek lassan
változnak. A város óvatosan ébredezik. A
tér és a várkert él. Reméljük, ez a munkánk az elkerülhetetlen hajnal közeledtét
jelzi, s hozzátehet valamit az ébredéshez.

Danubius Health Spa Resort – Bük, 2011
A büki Danubius Szálloda fürdőlehetőségeinek bővítésére új medenceteret építtetett (építész: Kurucz Szabolcs) a gyermekek élményfürdőzését előtérbe helyezve.
A bővítés során az épülethez kapcsolódó
környezetet az új funkciókhoz kellett
igazítani. A medencetérhez teraszfelületet alakítottunk ki, melyen a felnőttek
pihenhetnek, a gyerekek számára pedig játszóteret létesítettünk. A játékok
egy része a meglévő játszószerek újszerű elhelyezése volt, ezeket egészítettük
ki hozzájuk illő elemekkel. A viszonylag
kis területen megjelenő változás intenzív
cserjekiültetésekkel kapcsolódik a terület
többi, alapvetően ligetes beültetésű beállt kertjéhez.
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Mikor a Jóisten megteremtette a fákat, két
fa magját az angyalra bízta, neveljen belőle
tündérfát, ültesse kertjébe, ápolgassa a világ
minden teremtményének gyönyörűségére.
Az angyal el is ültette a két magot, amelyek
külsőre teljesen egyformák voltak, de természetre nem. Az egyikből aranykoronájú, ezüst
törzsű fácska kezdett cseperedni, míg a másik
mag bizony csak aludt. Hiába locsolta, ápolta
az aluszékony magot az angyal ugyanolyan
szeretettel, mint a kis fácskát, csak nem látott
rajta semmi ébredezést.
Meglátta ezt az ördög. Elirigyelte az angyal
szép kis fácskáját, s gondolta, neki is
kell ilyen. Így aztán, mikor az angyal épp
a kis fa árnyékában az aranylombban
gyönyörködött,gyorsan kikaparta a földből a másik magot, a markába szorította,
s már szaladt is vele árkon-bokron túl.
Nagy igyekezetében azonban elesett egy
nagy kőben, s leejtette a magot. A nagy
koppanásra a mag héja megrepedt, s a
magocska felébredt. Rögtön gyökeret is
eresztett, s hamar utolérte az angyal fáját. De nem volt olyan szép. Törzse fekete
volt, mély barázdákkal, lombja sötét és
kemény. Az ördög büszke volt a fájára,
főleg mikor látta, hogy az gyorsabban nő
mint az angyalé.
Pár év múlva az angyal fája terebélyes koronát nevelt, s magokat termett.
Az ördögé pedig csak nőtt-nőtt, egyre
magasabbra. Már elérte az eget, s beleakadtak a felhők. De a fa csak nőtt.

Már beleakadtak a csillagok, de a fa még
magasabbra tört. Elérte a Holdat, elérte a
Napot. És a fa megállította az időt. Az ördög pedig mosolygott. Az angyal megijedt,
hogy elpusztul a Világ, elszaladt hát az ördög fájához kicsi baltájával, hogy kivágja.
Háromszor suhintott a baltával a fába, s
mindháromszor tűzcsóva csapott ki a fa
törzséből, s meg is perzselte az angyal
szárnyait. A fa meg sem mozdult. „Ennek
fele sem tréfa!”– gondolta a kicsi angyal,
s felhágott az égi létrán a Jóistenhez.
Elpanaszolta a Világ baját. A Jóisten először is megszidta amiért nem vigyázott a
reá bízott magra, aztán elkérte a kicsi baltát, és háromszor ráfuvintott. A baltácska
úgy kifényesedett, mintha színaranyból
lenne. Az angyal bátran a kezébe kapta
a szerszámot, s szaladt az ördög fájához.
Pont tizenkét óra volt mikor odaért, s a
balta úgy ugrott ki a kezéből, mintha maga
is tudná mi a dolga. Tudta is, mert egy

vágásra kivágta a faóriást. Megszabadult
a Hold, megszabadult a Nap, s megszabadultak a csillagok és a felhők. S amerre a
fa ledőlt, a magával húzott csillagok mentén ott van a Tejút.
A Jóisten pedig rendelkezett. Az aranykoronájú fa és utódai teremjenek mindenkor az emberek örömére diót, fájuk
legyen bölcsőjük, ágyuk és koporsójuk.
A fekete fára és ivadékaira pedig kalitkát tett,amelyet soha nem nőhetnek
túl, s termésük a disznók csemegéje
lett. A fekete tölgy gazdája nem törődött bele hogy fája nem érheti el a csillagokat, ezért a mai napig hajtja-hajtja szegény fát az égig.De a kalitka nem
engedi, s minél közelebb ér a kalitka széléhez, annál göcsörtösebb lesz az ága.
A nagy erőlködéstől még a magja is makká
változott. Ha nem hiszed, kérdezd meg a
diófát és a tölgyfát! Ők mesélték ezt nekem.
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Nem igazán tudok mit hozzátenni a Szász Gábor neve alatt futó többéves
áldozatos munkát bemutató összeállításhoz. Amikor felkértek a település
főépítészi teendőinek ellátására, már javában zajlott ez az értékmentés, mely
azóta is töretlenül folyik. Főépítészként csak tanácsokat adtam, illetve a
főépítészi pozíció által sugallt tekintélyhelyzetét használtuk fel az egyes
esetekben. Annyit mégis hoz záf ű znék, hogy a z épített kör nyezet ér tékmentése
és ennek látható jelei csak az egyik fele a munkának. A másik, hogy az épületek nagy részével azért foglalkoztak, hogy látható eredménye legyen az emberek összefogásának, a helyben maradásnak a jelenleg folyó bürokratikus
központosítással szemben. Nem volt ez olyan egyszerű. Most, hogy vidéken új
közigazgatás keletkezik, egyre erősebb az igény a közösségek és civil szer vezetek újbóli megerősödésére. Egy láthatatlan belső építésre és szellemi megújulásra van szükség, aminek látható jelei Závodon a felújított házakon már
meglátszanak. Őszintén kívánom Szász Gábornak és társainak, hogy legyen
e l é g h i t ü k é s e r e j ü k e h h e z a m u n k á h o z!
Cser nyu s Lőr inc

Örökségvédelem
felsőfokon, Závod
Szöveg, fotó: Szász Gábor

T he Ne x t L evel i n H e r itage P r otectio n
Závod
The community of Závod has 320 inhabitants. Most of its protected architecture was built at the turn
of the 19th and 20th century. World War II and the political turmoils of history ended the era of wellbeing. Most of the Swabian population was forcibly relocated and the community was downgraded.
Unemployment, aging and mass migration resulted in increasingly difficult conditions. Relocation and the
frequent exchanges of inhabitants left almost no German-speaking population, while in came Hungarians
from Upper Hungary and Seklers from Bukovina. Thanks to the diligence of the locals, most buildings
survived the last 50 years in relatively good repair. In 2002, the local government placed the architectural
values of the community under local protection, providing moral and financial support for the task as well
as guidance by the Master Architect and volunteer labor, taking advantage of all tendering opportunities.
The reconstruction works of an original fachwerk home were started in fall 2014.

Országépítő 2015|03

Závod község Tolna megyében, a Tolnaidombság Völgység tájegységében fekszik.
Lélekszáma kb. 320 fő. Lakói jórészt mezőgazdaságból éltek, a mai faluképet is ez
határozza meg. A település területe és közvetlen környéke már az őskortól lakott, a
faluhegy egykori szőlőiben 104 sírból álló
népvándorlás kori sírmezőt tártak fel. Závod első írásos említése 1231-ből származik.
A török hódoltság időszakában a falu elnéptelenedett. Első új lakói a vándorló rácok voltak − a település délkeleti részét ma is „Rácváros”-nak („Raatzestadt”) hívják. 1718-tól
német telepesek érkeztek a mai Fulda környékéről, leszármazottaik ma is itt élnek.
Jellegzetes dialektusuk máig megőrződött.
Magukkal hozták a szőlőművelés, növénytermesztés és állattenyésztés, valamint az
ezekhez kapcsolódó mesterségeik kultúráját. Építési kultúrájuk – ahogyan tudásuk
és népszokásaik – szintén őshazájukból
eredeztethető. Kezdetben a faváz szerkezetre épülő fachwerk építési módot alkalmazták. A vázat rőzsefonásra tapasztott
sárral, később vályogtéglával töltötték ki.
Építkezésükben változást eredményezett
Mária Terézia fafelhasználást korlátozó
rendelkezése, miszerint fát csak a feltétlenül szükséges épületszerkezetekhez alkal-

mazhattak (tetőszerkezet, nyílászárók). A
váltás nem zajlott le gyorsan: kezdetben az
ismert technológiával építkeztek tovább,
de a vázat vakolattal takarták. Később a
fachwerk szerkezet elmaradt, helyette földfalakat (vert fal, vályogtégla fal) építettek.
A módosabb porták utcafronti homlokzati
falai és a gazdasági épületek égetett téglából épültek homokkő alapokra, fedésük
szalmazsúp volt.
Az épületállomány a 18−19. század fordulója és a II. világháború között szinte teljes
mértékben kicserélődött. A majd ezer lelket
számláló, virágzó, önellátó település lakóépületei széles ganggal, sok lakószobával,
utcai díszítésükben polgári lakások jegyeit
hordozva, igényes műszaki megoldásokkal
épültek. A gazdasági épületek téglaarchitektúrája gazdagon díszített, jó arányú
homlokzatképzéssel. Ez az épületállomány
alkotja Závod védelem alatt álló építészeti
értékeinek gerincét. Az említett háztípussal
méltatlanul keveset foglalkozik az építészettörténet. A ma még minden völgységi
településen található szép példák, melyek
részleteikben egyediek, mégis egységes
utcaképeket alkottak. Ahogy ezt az egyöntetűséget, katonás rendet másutt természeti csapás (pl. Hollókőn vagy Torockón

tűzeset), úgy a völgységi falvakban – így
Závodon is – egy gazdasági felfutás eredményezte. Viszonylag rövid idő alatt épült
újjá a falu − minden bizonnyal ekkor számolták fel a fachwerk szerkezettel épült lakóházakat és pajtákat. Ha jól megfigyeljük,
a még használható építőanyagot minden
portán újra felhasználták, így találkozunk
ma a pajták tetőszerkezetében felpikkelyezett, egykor sárral tapasztott keményfa elemekkel. Élénk vallási életüknek sok védett
emléket köszönhetünk: szenteket megformáló szobrokat, kápolnákat, templomot,
kálváriadombot, feszületeket.
A történelem viharai, különösen a II. világháború a jólét végét jelentették. A sváb
lakosság jelentős részének kitelepítése, a
szerepkör nélküli településsé minősítés, a
városoktól mért jelentős távolság, a munkahelyek hiánya és a munkanélküliség, az
elöregedés, a tömeges elvándorlás, az értelmiség eltűnése egyre nehezebb körülményeket eredményezett. A településről elköltözők
közül sokan „magukkal vitték” a gazdasági épületeket is: a kibontott építőanyagot
használták fel az új ház építéséhez. A lakosság lélekszáma időközben harmadára csökkent, mintegy háromszáz főre apadt.
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Mai szemmel nézve az elmúlt ötven év
pénztelensége szerencsés módon kevéssé bontotta meg az épületek egységét, az
utcaképeket. A kitelepítések, népcserék
következtében a sváb lakosság kis része
maradt a településen, helyükre felvidéki
magyarok és bukovinai székelyek kerültek.
A helyben élők szorgalmának köszönhetően az épületállomány műszaki állapota
nem romlott jelentősen, átvészelte az elmúlt ötven évet.
A település vezetése már a 80-as években felismerte a sajátos építészeti jegyeket mindvégig megőrző építészeti értékek
jelentőségét, gondosan ápolta és újította meg a jelentős számú vallási emléket.
Összefogással újult meg a kálváriadomb,
a belterület körmeneti kápolnái, számos
köztéri szobor és feszület. Szintén tanácsi, később önkormányzati támogatással
sikerült megőrizni néhány faluképi jelentőségű lakóház utcai díszítését, utcafronti
kerítését. Nagy valószínűséggel senki sem
beszélne ma Závod megmentett értékeiről,
ha a falu vezetője három évtizeden át nem
éppen Szász János, aki az értékmentést elindította, majd mindvégig az ezt támogató
törekvések mellett állt. 2002-től Závodon
rendelet szól az építészeti értékek helyi
védelméről. A rendelet melléklete mintegy
70 védett pontot jelöl meg. A településen
évente kiírt pályázathoz kapcsolódóan a
képviselő-testület különít el meghatározott támogatási összeget. Ezt néhány éve
a Závod Értékeiért Közalapítvány koordinálja. Egy 2003-ban beadott pályázat elnyerése óta a védett épületeket táblával
jelölik, mely a „védett helyi érték” feliraton
és a kis kerámiatáblán kívül tartalmazza
a porta egykori sváb nevét is. Az értékek
megőrzése és megújítása terén végzett
munkáért Závod község 2004-ben Podmaniczky-díjat kapott. A település számára
elszalaszthatatlan lehetőségnek tűnt az
Európai Unió SAPARD-programja, melynek
falukép-rekonstrukciós koncepciója pontosan egyezett célkitűzéseivel. „Összefogással Závod építészeti értékeiért” című
nyertes pályázatukkal 75%-os uniós támogatással a 2004-től 2006-ig tartó munkálatok során mintegy 30 lakóház, köztéri kút,
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neti bemutatóházként. Az építkezés Závod
mára elhagyatott utcájában zajlott. Az újjászülető épület egy szoba-konyha-szoba
alaprajzi elrendezésű, háromosztatú ház.
Az eredeti elemeket portalanították, majd
nagynyomású vízzel tisztították. A rovarkárosított részeket lebárdolták, ezt követően faanyagvédő szerekkel kezelték. Az
alapozás hagyományos módon tégla alapfallal készült, a lábazat hézagolt homokkőből épült. Ezt követte a falváz felállítása.
Az épületszerkezetekhez bontott anyagokat (helyi homokkő, égetett tégla, vályogtégla, bontott cserép) használtak fel,
a falváz nagy részét pedig az eredeti, korabeli fachwerk váz alkotja. A gerendaközök kifalazása sárba rakott vályogtéglával
történt. Az építési munkák során hagyomá-

szobor, kerítés újulhatott meg. 2006 óta a
tervezett és megvalósuló építési munkákat
megbízott főépítész, Csernyus Lőrinc véleményezi. Érdekesség, hogy még az épületekre elhelyezhető parabolaantennákra
vonatkozóan is rendelet született. A rendezési terv szerves része az értékvizsgálati
munkarész, amely a védett épületállományon elvégezhető munkákat szabályozza.
Závod Község Önkormányzata 2007-ben
elnyerte a hazánkban első alkalommal
meghirdetett Helyi Építészeti Örökség
nívódíjat. „Élő, működő falu, ahol a megmaradt értékeket igyekeznek rendben
tartani, az elpusztultakat jó színvonalon
rekonstruálni… Ezzel egységes, a történeti
értékeket előtérbe helyező utcaképeket, településkaraktert állítottak helyre hitelesen.
A helyreállított lakóépületek megőrzik eredeti funkciójukat, hasznosításuk továbbra is biztosított…” − szól a díj indoklása.
Az elmúlt években színvonalas kiadványt
jelentetett meg, a templom sekrestye fölötti terében egyháztörténeti kiállítást rendeztek be, négy szobrot és két feszületet
restauráltak, megújultak a körmeneti kápolnák. A Felsőnána–Závod 2011 egyetemi
felmérőtábor lebonyolítását – mely egyházi kisemlékeket, tüzelőberendezéseket és
fachwerk emlékeket dokumentált – Závod
vállalta fel. 2013-ban a Tolna Megyei Honismereti Egyesület Egyed Antal-díjat adományozott az értékmegőrző munkáért.

Külön sorokat érdemel egy valódi ritkaság megmentése: korabeli fachwerk lakóház rekonstrukciója zajlott 2014 őszétől.
A ház valaha a szomszédos Lengyelben
állt. Régóta lakatlan volt, tulajdonosa
2000. nyarán bontásra ítélte. A ház építője nem ismert, ezeket a kutatásokat
még nem végeztük el, de annyi bizonyos,
hogy németajkú földműves család építette. Az építés dátuma vélhetőlen az 1700-as
évek második fele. Az eredeti háromosztatú házat többször is átalakították, egy
szobával bővítették. Egy tűzeset után az
egész tetőszerkezetet újjáépítették, nagyobb nyílászárókat építettek be, és belső
vályogtégla falat húztak a jobb hőtartás
érdekében. Csak a bontás során derült ki,
hogy a ház falazata fachwerk szerkezetű.
Ekkor gyors döntés született arról, hogy a
ház vázszerkezetének használható részeit
megmentik. Az épületről felmérési rajzok
készültek (köszönet a közreműködésért
Lantos Miklósnak és feleségének, L. Imre
Máriának, valamint a teljes felújítást segítő Dobosyné Antal Annának), a faváz
részei egyedi jelölést kaptak, hogy később
összeállíthatók legyenek. A jelölt elemeket
Závodra szállították – ezután hosszú szünet következett. Újabb pályázati lehetőség
csak 14 év múlva adódott, így csak 2014.
őszén elkezdődhetett az építkezés. Az épület „Korabeli fachwerk lakóház rekonstrukciója” elnevezéssel épült újjá, építéstörté-

 Díszes ereszcsatorna elem utángyártott másolata
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nyos technológiákat alkalmaztak: csapolt,
faszeggel rögzített ácskapcsolatok, sárba
rakott vályogtégla falak, hézagolt kőlábazat,
habarcsba rakott kúp- és szegélycserepek,
teljes felületen bárdolt fagerendázat, tapasztott és meszelt falak, döngölt földpadló, épített tüzelőberendezés. A nyílászárók
korabeli mintára készültek. A munkák során
korabeli szerszámokat is használtak: bárd,
vonókés, favéső, kézifűrész, szekerce stb.
A hiányzó falváz elemeket, új tölgyfa gerendákkal pótolták, a tető fenyőből készült,
minden beépített faanyagot rovar és farontó
gombák ellen kezeltek. A vízcsendesítő elemei a településen fellelt mintadarab alap-
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ján készültek. Az oromfali fachwerk vázat
az eredeti gerendákban talált csaplyukak
és korabeli példák alapján rekonstruálták.
A főhomlokzatra a településen fellelt mellszorító gerenda került beépítésre, melynek
vésett felirata tartalmazza a házigazda
(Nicolaus Wehner) és felesége (Margaretha)
nevét, az építés évszámát (1772), valamint
egy latin szöveget: Gloria In Excelsis Deo,
azaz Dicsőség az Istennek. A datált gerenda szövegezését újrafestették faszénből csiszolt por és tojássárgája keverékével. A falazott felületeket tapasztották, a nyílászárók
vasalatai kovácsolt elemek, a helyiségekben
döngölt földpadló készült. A meszelést oltott mésszel végezték.
Az utóbbi években Závod természeti és épített értékeit a külföldiek is felfedezték: mára
a porták mintegy 15%-át külföldi tulajdonosok birtokolják. A tapasztalatokból leszűrhető, hogy épületeiket gondosan felújítják, a
tervezéstől a munkák befejeztéig folytatott
párbeszédnek köszönhetően támogatják a
község ezzel kapcsolatos elképzeléseit, a
színezés, homlokzatképzés, tömegformálás
tekintetében elfogadják a tanácsot, bekapcsolódnak kulturális életünkbe, részt vesznek a település rendezvényein.
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De vajon melyek a „závodi recept” összetevői?
• Önkormányzati háttér: rendezett települési
környezet, anyagi és erkölcsi támogatás, helyi
védelmi rendelet, pályázati együttműködés;
• Civil munkavégzés szükséges, mivel nincs önkormányzati alkalmazásban építészszakember;
• Megbízott települési főépítész (jelképes
tiszteletdíjáról 2009-től lemondott);
• Pályázati lehetőségek: települési, országos,
uniós (országos és térségi LEADER);
• Párbeszéd, a téma felszínen tartása
(helyiek és külföldiek), folyamatos párbeszéd.
„Előbb kérdezni, aztán építeni”;
• Távlati tervek, a jövőbeli munkák koncepciója;
• Következetesség, szigorú elszámolás;
• A részletek fontossága, melyek apróságoknak
tűnnek, de ezek nélkül nem teljes a kép: felületképzés, színezés, bádogosmunkák, kémények,
kerítések, szemétgyűjtők, utcanévtáblák stb…
Az értékvédelmi munka, falukép-rekonstrukció folytatása fontos feladat. Egy-egy szép
példa minden településen látható ugyan, de
Závod legfőbb értéke az összkép, a természeti és épített környezet harmóniája. Ez szolgálhat alapjául a falusi és vallási turizmusnak,
mely egyike lehet Závod kevés kitörési pontjának. A falu 60-70 pontján már sikerült az
értékeket megőrizni, helyreállítani, rekonstruálni, és ez a jövőben is zajlik tovább. Bár
a falu lakói szemében is felértékelődött az
épített környezet, veszélyt jelent a giccs, a
szépség fogalmának sokféle értelmezése, az
önfejűség, makacsság, a műanyag ablak vagy
a horvát ragasztott kő, a számtalan színben
választható vékonyvakolatok, a tájidegen
növényfajok divatja. A technikai fejlődés sem
kedvez az örökségvédelemnek, mint például a korunkkal együtt járó Solar-rendszerek,
riasztóberendezések. A megújuló energia
használata üdvözlendő, a probléma forrása
a telepített rendszerek helyének átgondolatlan megválasztása. Sajnos kevés a hazai
pályázati forrás, az önkormányzat anyagi
lehetőségei igen szűkösek. Závod kiesik az
atomhulladék-elhelyezés kapcsán támogatott települések köréből, a falunak nincsenek
komoly bevételei. Bár az uniós támogatással
végzett munkák utófinanszírozásúak, bonyolultak, elszámolásuk nehézkes, ezek a programok továbbra is nagy segítséget jelenthetnek
a hagyományait őrző településnek.
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és korabeli példák alapján rekonstruálták.
A főhomlokzatra a településen fellelt mellszorító gerenda került beépítésre, melynek
vésett felirata tartalmazza a házigazda
(Nicolaus Wehner) és felesége (Margaretha)
nevét, az építés évszámát (1772), valamint
egy latin szöveget: Gloria In Excelsis Deo,
azaz Dicsőség az Istennek. A datált gerenda szövegezését újrafestették faszénből csiszolt por és tojássárgája keverékével. A falazott felületeket tapasztották, a nyílászárók
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döngölt földpadló készült. A meszelést oltott mésszel végezték.
Az utóbbi években Závod természeti és épített értékeit a külföldiek is felfedezték: mára
a porták mintegy 15%-át külföldi tulajdonosok birtokolják. A tapasztalatokból leszűrhető, hogy épületeiket gondosan felújítják, a
tervezéstől a munkák befejeztéig folytatott
párbeszédnek köszönhetően támogatják a
község ezzel kapcsolatos elképzeléseit, a
színezés, homlokzatképzés, tömegformálás
tekintetében elfogadják a tanácsot, bekapcsolódnak kulturális életünkbe, részt vesznek a település rendezvényein.
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védelmi rendelet, pályázati együttműködés;
• Civil munkavégzés szükséges, mivel nincs önkormányzati alkalmazásban építészszakember;
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Závod legfőbb értéke az összkép, a természeti és épített környezet harmóniája. Ez szolgálhat alapjául a falusi és vallási turizmusnak,
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kedvez az örökségvédelemnek, mint például a korunkkal együtt járó Solar-rendszerek,
riasztóberendezések. A megújuló energia
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a telepített rendszerek helyének átgondolatlan megválasztása. Sajnos kevés a hazai
pályázati forrás, az önkormányzat anyagi
lehetőségei igen szűkösek. Závod kiesik az
atomhulladék-elhelyezés kapcsán támogatott települések köréből, a falunak nincsenek
komoly bevételei. Bár az uniós támogatással
végzett munkák utófinanszírozásúak, bonyolultak, elszámolásuk nehézkes, ezek a programok továbbra is nagy segítséget jelenthetnek
a hagyományait őrző településnek.
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A Magyar Közlöny 123. számában megjelent az 1567/2015. (IX. 4.) Kormányhatározat az építésügy átalakítását célzó
intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról, mely dokumentum az építésügy és az építőipar valódi problémáit
feszegeti, és ezekre keresi a választ. Az építésügyben várható változásokról Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes
államtitkárral beszélgetett Dévényi Sándor, Salamin Ferenc, Csóka Balázs és Dénes Eszter.

› Milyen általános cél vezérelte a kormányt
az építésügy átalakításakor? Milyen hozadékuk lehet az építészet és építésügy területét
érintő komplex bürokrácia- és költségcsökkentési döntéseknek?
A kormány a lakossági építkezés segítése,
valamint a gazdaságélénkítő fejlesztések
támogatása érdekében az építészet és
építésügy területét kiemelt bürokráciaés költségcsökkentési területként tartja
számon. A célok elérése érdekében áttekinthető, jól alkalmazható, ellentmondásmentes, korszerű jogi szabályozási
környezetet, hatékonyan működő igazgatási szervezetet kíván létrehozni és működtetni a területrendezéstől kezdődően
a településeken át egészen az egyes épületek szintjéig. Elengedhetetlen egy olyan
korszerű jogi környezet kialakítása, amely
kiküszöböli az ellentmondásokat, növeli
az átláthatóságot, valamint egyértelművé teszi a felelősségi köröket. A deregulációs folyamat beruházást, és kiemelten
lakossági építkezést serkentő szabályozási, egyúttal gazdasági környezetet kell
hogy eredményezzen. Reméljük, hogy a
korszerű eszközöket, építészeti gondolkodást alkalmazó építésügyi szabályozás
előmozdítja a hazai vizuális kultúra fejlődését, az épített és a természeti környezet
minőségének javulását.

› A január végén megjelent 17 ponthoz képest
miben bővült a legutóbb megjelent kormányhatározat?
Országépítő 2015|03

Míg a 17 pont az irányokat jelölte ki, most
már a konkrét feladatok is látszanak. Az
átalakítások három fontos dimenziót érintenek. Társadalompolitikai szempontból
kiemelten fontos a lakosság terheinek
csökkentése, a lakossági építkezés segítése, továbbá támogatni kell a közpénzből,
illetve európai uniós forrásból megvalósuló
közösségi és kiemelt építési beruházásokat. Ezen a hármas szűrőn tekintettük át
az építésügy helyzetét, és fogalmaztuk meg
az intézkedési tervet, bontottuk ki a hozzá
kapcsolódó feladatokat. A kormányhatározat megnevezi az egyes feladatok felelőseit,
meghatározza az egyes munkák költségvetési igényét, és határidőket jelöl ki.

› A rendszerváltást követően az önkormányzatiság függetlenségének egyik záloga volt
az építésügy önkormányzati hatáskörbe helyezése. Azzal, hogy az általános építésügyi
hatásköra jegyzőtől a járási hivatalokba,
azaz állami felügyelet alá kerül, újraállamosításról is beszélhetünk akár? Hogyan
szervesen bekapcsolódni ebbe a folyamatba az önkormányzat, és milyen módon tudja
településképi érdekeit érvényesíteni?
Ez egy alapvető fontosságú kérdés, amely
a kompetenciákat és az alkotmányosságot
is érinti. Tisztáznunk kell, hogy mi egy településnek az alapvető érdeke, a helyiek
elvárása, illetve mi az állam részéről az a
kötelezettség és az a keretrendszer, ami
alapján nemcsak egy települést, hanem országos szinten valamennyit segíti. Az építéshatósági eljárások első foka jegyzői hatáskörben jelenleg a településeknél van. Az
ügyintézés hatékonyabbá tétele érdekében
az általános építésügyi hatósági hatáskört
a jegyzőtől a járási hivatalba kell integrálni, igazodva a teljes területi közigazgatás
reformlendületéhez. A kormányhivatali
rendszerben átszervezték a szakigazga-

tási szerveket, de az építésügy még nem
ebben az új struktúrában működik. A jelenlegi átmeneti időszak, az építésügynek
egy jó hányada még jegyzői hatáskör alá
tartozik. Készítettünk az érintettek körében egy felmérést arról, hogyan viszonyulnak ehhez a hatáskörhöz: fele arányban
szívesen megszabadulnának az elsőfokú
építési hatósági kötelezettségüktől, a nagyobb települések, a kerületek azonban
szívesen fenntartanák ezt a rendszert.
Lényeges kérdés, hogy a településkép milyen
hangulatban és milyen minőségben tud tovább fejlődni, egy település hogyan őrzi meg
az értékeit, és hogyan enged újat építeni − ez
a joga és felelőssége továbbra is meg kell hogy
maradjon. A település önrendelkezési jogához tartozik, hogy ezt a fajta minőséget, ami
az épített környezetében bennefoglaltatik,
hogyan képviseli, őrzi, fejleszti tovább, hogyan tud ennek gazdája lenni. Az állam ebbe
semmilyen módon nem avatkozik bele. Más
kérdés a hatósági eljárás, ami az építési engedély iránti kérelmet a jövőben más szempontból vizsgálná. Előfordulhat, hogy valami
megfelel ugyan a szabályoknak, de sem a
településképi, sem a minimális esztétikai
követelményeket nem elégíti ki. Ugyanakkor
lehetnek olyan jó felvetések az építészek részéről, amelyek súrolják, vagy éppen beleütköznek az aktuális szabályozás előírásaiba.
Az egyes szabályozási rendszerek továbbra is
állami feladatkörben maradnak, a mindennapokat meghatározó településkép és minőség
terén a főépítész dönt és szab irányokat az
önkormányzati oldalon.

› Az új rendszer ezek szerint teljes mértékben
a főépítészre hagyatkozna? Személye hogyan
tud hatni erre a szigorú jogi procedúrára? Célként fogalmazható meg, hogy egy település
élén a polgármester, a jegyző és a főépítész
hármasa képezzen egységet?

Azt támogatjuk, hogy a települési főépítész
legyen a polgármester bizalmasa, legyen
a jobbkeze az értékvédelem, a fejlesztések terén és a településkép formálásában,
amelynek során elengedhetetlennek tartjuk
ezt a fajta mérnöki és bizalmi kapcsolatot.
A település épített és természeti környezetének minősége, valamint a települések fejleszthetőségének garanciája a közérdeket
megjelenítő, korszerű, kibővített és képzett főépítészi és tervtanácsi rendszer. Cél
az átlátható településképi véleményezés
érvényesülése, amelyért a közigazgatási
átalakításhoz igazodva a főépítészek által
működtetett járási tervtanács, vagy ideális
esetben az adott szinten hatáskörrel bíró
főépítész felelős.

› Jelenleg a települések mindössze 8-10%-a
rendelkezik főépítésszel. Hogyan lehet támogatni számuk növekedését? Lesz-e különbség építésztervező és településtervező
főépítészek között? Megoldás lehet-e az
egységes képzés visszaállítása, amelyben a
településtervezés és az építészeti tervezés
azonos súllyal szerepel? Ennek hiányában
főépítészi továbbképzés keretében is elképzelhető az ismeretek elsajátítása?
Célunk, hogy a főépítész elsősorban az
általa elnökölt tervtanács működtetésével
hozza meg a településképet érintő döntéseit. Az építészeti tervezést nem végző,
településtervezői végzettségű főépítészek
ilyen szakmai kérdésekben a tervtanács
véleményére támaszkodhatnak. Az egész
országot lefedő főépítészi rendszer kialakítása hosszú távú folyamat. Első lépésként a polgármestereket kell megszólítanunk és ösztönöznünk arra, hogy minden
település alkalmazzon saját főépítészt.
A szakképzettség és szakmagyakorlás kérdései kidolgozás alatt vannak. Egyértelműen
támogatni kell az egyes szakmérnöki vagy
posztgraduális képzéseket. A felsőoktatási
szaktisztítás folyamata, amely érintette az
építészképzést is, lezajlott a nyáron. Ennek
során tisztázni kellett az oktatott tárgyak
mellett a diploma pontos megnevezését,
a hozzárendelhető jogosultságokat.

› Első hallásra úgy tűnhet, mintha a települési és a járási szintű állami főépítész egymást
keresztező rendszerek lennének.
A legfontosabb, már Makovecz Imre
által is vallott célunk, hogy országos
lefedettségűvé növekedjen a gazdaszemléletet valló főépítészek jelenléte.
Makovecz Imre egykori tanítványainak főépítészi munkája igen jelentős,
de sajnos vannak teljesen üres, lefedetlen foltok is. Ezeknek a jelenleg főépítész
nélküli területeknek szeretnénk minőségi garanciát biztosítani. Amennyiben

időközben feltöltődnek a települési főépítészi helyek, okafogyott lesz az átfedés. Hosszú távú érdekünk, hogy minden
területnek legyen gazdája.

› Igen keskenynek tűnik az a mezsgye, ami a
makoveczi gondolatnak megfelelő, gazdaszemléletű gyakorló építészekből álló főépítészi rendszer és egy, az eredeti célokkal
ellentétes, túlbürokratizált, hivatalnoki,
egyben kontraszelekciót indukáló rendszer
között feszül. Ennek elkerülésére módot kínálhat a szellemi irányítást és az előkészítést végző megbízotti státusz preferálása,
kiegészítve egy referensi segéderővel.
Tény, hogy az emberi tényező jogszabál�lyal nem pótolható. Megengedhetetlen,
hogy a kvalitásos, gyakorló tervezőépítészeket eltántorítsuk a főépítészi hivatástól
az előbbiekben elhangzottak okán. Erre jó
megoldást jelenthet a kidolgozás alatt álló
főépítészi életpályamodell.

› Eljuthat ez a rendszer odáig, hogy az állam
átadja a főépítészi funkciót az önkormányzatnak, és konkrét anyagi támogatást is biztosít a fenntartásához?
Vannak olyan települések, amelyek támogatás nélkül, akár áldozatok árán is, de
tartanak főépítészt. Az anyagi támogatás
önmagában még nem garancia a szakmailag magas színvonalú, jó működéshez, mely
a személyeken is múlik.

› A 160 m2-ben meghatározott határig a
tervtanácsi vélemény lesz a meghatározó?
Várható-e a kistelepülésektől, hogy tervtanácsot tartsanak, vagy az ő esetükben elegendő lesz a főépítészi vélemény?
Az, hogy mikor kell egy főépítésznek tervtanácsot tartania, adott esetben végzettségtől
és volumentől is függhet, ezeket szakértői
szinten kidolgozzuk. Társadalompolitikai
szempontból kiemelten fontosnak tartjuk a
lakossági építési engedélyezés menetének
kiszámítható, ügyfélbarát, az egyablakos
rendszerhez kapcsolódó egyszerűsítését.
A legnagyobb volument kitevő lakossági
építkezések támogatása érdekében átlagosnak tekinthető minimumméret meghatározásával egy gyorsabb eljárásmenet kialakítása indokolt. Legfeljebb 160 m2 hasznos
alapterületű lakóépület építése esetén,
amennyiben szakhatósági közreműködés
és az építésügyi követelmények vizsgálatán
túlmenő kérdés nem merül fel, az építésügyi
hatóságnak tudomásulvételi eljárást kell
lefolytatnia a főépítészi, illetve tervtanácsi
véleményezést követően.

› Jelenleg a tervzsűri által meghatározott településképi előírásokata használatbavételnél
nem tudják ellenőrizni. Erre lesz megoldás?

Súlyt kívánunk adni a főépítész és a tervtanács szavának. Célunk a minőségi kivitelezés
garanciájának megteremtése: a beruházás
gondos előkészítése, a megfelelő szintű kiviteli terv megléte, a szakszerű kivitelezés,
amely nem térhet el a tervtől. A kivitelezési folyamat során bekövetkezett szabálytalanságok
rendezése érdekében el kell érni − adott esetben bontással − a jogszerű állapot biztosítását
és a közérdek érvényesülését az építésfelügyelet hatáskörének megerősítésével, az állami
végrehajtás lehetőségének garantálásával.

› A jövőben egy beruházást csak akkor lehet
átvenni, ha az épület a terveknek megfelelően
készült el. Erről a tervezőnek nyilatkoznia kell.
Mindez a tervező folyamatos jelenlétét és jogainak kiterjesztését veti föl az építkezés alatt.
Hogyan kívánja ezt biztosítani az új rendszer?
Az új, kilenc fázist megkülönböztető tervezési szolgáltatási rendszer hangsúlyos
része a tervező részvétele a koncepcióalkotástól egészen az épület átadásáig,
amellyel lényeges jogokat és lehetőségeket adunk a kezébe. A használatbavétel
feltétele lesz a tervezői nyilatkozat, amely
igazolja a tervek szerint történő megvalósítást. A rendszer előnye, hogy a tervező és a
hatóság mellett akár egy laikus részéről is
átláthatóvá és követhetővé válik a tervezés
és az építés folyamata, az egyes szereplők,
a felelősségi körök. Az érintett szakmai
szervezetek bevonásával ki kell alakítani
a tervezőket és a teljes építési beruházási folyamatot, valamint az üzemeltetést
érintő szakmafelügyeleti rendszert, ki kell
dolgozni a tervezői művezetés kötelező
jellegű bevezetésének eseteit, és az építőipari kivitelezés tervezői felügyeletét. Meg
kell határozni a tervezési szerződés kötelező tartalmi elemeit. Ebben a rendszerben
természetesen a jogok biztosítása mellett a
tervezőre nagy felelősség is hárul.

› A német prüfingenieur mintájára kívánnak
a hatósági munkát a műszaki megfelelőség
terén segítő személyt beiktatni a folyamatba?
A most körvonalazódó új struktúra meg
is kívánja ezt a státuszt, emellett tisztázni kell a generáltervező, a felelős tervező, az építésügyi igazgatási szakértő,
a beruházáslebonyolító fogalmát és feladatait. Szemléletében a nyilatkozati rendszert
támogatjuk, amely az építészeket felnőttként kezeli. Súlyt kap a tervek mellé csatolt,
az elvárható legmagasabb minőség figyelembevételével történő tervezés, a jogszabályok és a szakmai előírások betartásáról
szóló nyilatkozat, amelyet a hatóság részéről elegendőnek kell tekinteni a kisebb volumenű, illetve a lakossági építkezéseknél.
A kamarának ebben ellenőrző és szankcionáló feladata lesz, hogy az esetleges vissza-
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› Milyen általános cél vezérelte a kormányt
az építésügy átalakításakor? Milyen hozadékuk lehet az építészet és építésügy területét
érintő komplex bürokrácia- és költségcsökkentési döntéseknek?
A kormány a lakossági építkezés segítése,
valamint a gazdaságélénkítő fejlesztések
támogatása érdekében az építészet és
építésügy területét kiemelt bürokráciaés költségcsökkentési területként tartja
számon. A célok elérése érdekében áttekinthető, jól alkalmazható, ellentmondásmentes, korszerű jogi szabályozási
környezetet, hatékonyan működő igazgatási szervezetet kíván létrehozni és működtetni a területrendezéstől kezdődően
a településeken át egészen az egyes épületek szintjéig. Elengedhetetlen egy olyan
korszerű jogi környezet kialakítása, amely
kiküszöböli az ellentmondásokat, növeli
az átláthatóságot, valamint egyértelművé teszi a felelősségi köröket. A deregulációs folyamat beruházást, és kiemelten
lakossági építkezést serkentő szabályozási, egyúttal gazdasági környezetet kell
hogy eredményezzen. Reméljük, hogy a
korszerű eszközöket, építészeti gondolkodást alkalmazó építésügyi szabályozás
előmozdítja a hazai vizuális kultúra fejlődését, az épített és a természeti környezet
minőségének javulását.

› A január végén megjelent 17 ponthoz képest
miben bővült a legutóbb megjelent kormányhatározat?
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Míg a 17 pont az irányokat jelölte ki, most
már a konkrét feladatok is látszanak. Az
átalakítások három fontos dimenziót érintenek. Társadalompolitikai szempontból
kiemelten fontos a lakosság terheinek
csökkentése, a lakossági építkezés segítése, továbbá támogatni kell a közpénzből,
illetve európai uniós forrásból megvalósuló
közösségi és kiemelt építési beruházásokat. Ezen a hármas szűrőn tekintettük át
az építésügy helyzetét, és fogalmaztuk meg
az intézkedési tervet, bontottuk ki a hozzá
kapcsolódó feladatokat. A kormányhatározat megnevezi az egyes feladatok felelőseit,
meghatározza az egyes munkák költségvetési igényét, és határidőket jelöl ki.

› A rendszerváltást követően az önkormányzatiság függetlenségének egyik záloga volt
az építésügy önkormányzati hatáskörbe helyezése. Azzal, hogy az általános építésügyi
hatásköra jegyzőtől a járási hivatalokba,
azaz állami felügyelet alá kerül, újraállamosításról is beszélhetünk akár? Hogyan
szervesen bekapcsolódni ebbe a folyamatba az önkormányzat, és milyen módon tudja
településképi érdekeit érvényesíteni?
Ez egy alapvető fontosságú kérdés, amely
a kompetenciákat és az alkotmányosságot
is érinti. Tisztáznunk kell, hogy mi egy településnek az alapvető érdeke, a helyiek
elvárása, illetve mi az állam részéről az a
kötelezettség és az a keretrendszer, ami
alapján nemcsak egy települést, hanem országos szinten valamennyit segíti. Az építéshatósági eljárások első foka jegyzői hatáskörben jelenleg a településeknél van. Az
ügyintézés hatékonyabbá tétele érdekében
az általános építésügyi hatósági hatáskört
a jegyzőtől a járási hivatalba kell integrálni, igazodva a teljes területi közigazgatás
reformlendületéhez. A kormányhivatali
rendszerben átszervezték a szakigazga-

tási szerveket, de az építésügy még nem
ebben az új struktúrában működik. A jelenlegi átmeneti időszak, az építésügynek
egy jó hányada még jegyzői hatáskör alá
tartozik. Készítettünk az érintettek körében egy felmérést arról, hogyan viszonyulnak ehhez a hatáskörhöz: fele arányban
szívesen megszabadulnának az elsőfokú
építési hatósági kötelezettségüktől, a nagyobb települések, a kerületek azonban
szívesen fenntartanák ezt a rendszert.
Lényeges kérdés, hogy a településkép milyen
hangulatban és milyen minőségben tud tovább fejlődni, egy település hogyan őrzi meg
az értékeit, és hogyan enged újat építeni − ez
a joga és felelőssége továbbra is meg kell hogy
maradjon. A település önrendelkezési jogához tartozik, hogy ezt a fajta minőséget, ami
az épített környezetében bennefoglaltatik,
hogyan képviseli, őrzi, fejleszti tovább, hogyan tud ennek gazdája lenni. Az állam ebbe
semmilyen módon nem avatkozik bele. Más
kérdés a hatósági eljárás, ami az építési engedély iránti kérelmet a jövőben más szempontból vizsgálná. Előfordulhat, hogy valami
megfelel ugyan a szabályoknak, de sem a
településképi, sem a minimális esztétikai
követelményeket nem elégíti ki. Ugyanakkor
lehetnek olyan jó felvetések az építészek részéről, amelyek súrolják, vagy éppen beleütköznek az aktuális szabályozás előírásaiba.
Az egyes szabályozási rendszerek továbbra is
állami feladatkörben maradnak, a mindennapokat meghatározó településkép és minőség
terén a főépítész dönt és szab irányokat az
önkormányzati oldalon.

› Az új rendszer ezek szerint teljes mértékben
a főépítészre hagyatkozna? Személye hogyan
tud hatni erre a szigorú jogi procedúrára? Célként fogalmazható meg, hogy egy település
élén a polgármester, a jegyző és a főépítész
hármasa képezzen egységet?

Azt támogatjuk, hogy a települési főépítész
legyen a polgármester bizalmasa, legyen
a jobbkeze az értékvédelem, a fejlesztések terén és a településkép formálásában,
amelynek során elengedhetetlennek tartjuk
ezt a fajta mérnöki és bizalmi kapcsolatot.
A település épített és természeti környezetének minősége, valamint a települések fejleszthetőségének garanciája a közérdeket
megjelenítő, korszerű, kibővített és képzett főépítészi és tervtanácsi rendszer. Cél
az átlátható településképi véleményezés
érvényesülése, amelyért a közigazgatási
átalakításhoz igazodva a főépítészek által
működtetett járási tervtanács, vagy ideális
esetben az adott szinten hatáskörrel bíró
főépítész felelős.

› Jelenleg a települések mindössze 8-10%-a
rendelkezik főépítésszel. Hogyan lehet támogatni számuk növekedését? Lesz-e különbség építésztervező és településtervező
főépítészek között? Megoldás lehet-e az
egységes képzés visszaállítása, amelyben a
településtervezés és az építészeti tervezés
azonos súllyal szerepel? Ennek hiányában
főépítészi továbbképzés keretében is elképzelhető az ismeretek elsajátítása?
Célunk, hogy a főépítész elsősorban az
általa elnökölt tervtanács működtetésével
hozza meg a településképet érintő döntéseit. Az építészeti tervezést nem végző,
településtervezői végzettségű főépítészek
ilyen szakmai kérdésekben a tervtanács
véleményére támaszkodhatnak. Az egész
országot lefedő főépítészi rendszer kialakítása hosszú távú folyamat. Első lépésként a polgármestereket kell megszólítanunk és ösztönöznünk arra, hogy minden
település alkalmazzon saját főépítészt.
A szakképzettség és szakmagyakorlás kérdései kidolgozás alatt vannak. Egyértelműen
támogatni kell az egyes szakmérnöki vagy
posztgraduális képzéseket. A felsőoktatási
szaktisztítás folyamata, amely érintette az
építészképzést is, lezajlott a nyáron. Ennek
során tisztázni kellett az oktatott tárgyak
mellett a diploma pontos megnevezését,
a hozzárendelhető jogosultságokat.

› Első hallásra úgy tűnhet, mintha a települési és a járási szintű állami főépítész egymást
keresztező rendszerek lennének.
A legfontosabb, már Makovecz Imre
által is vallott célunk, hogy országos
lefedettségűvé növekedjen a gazdaszemléletet valló főépítészek jelenléte.
Makovecz Imre egykori tanítványainak főépítészi munkája igen jelentős,
de sajnos vannak teljesen üres, lefedetlen foltok is. Ezeknek a jelenleg főépítész
nélküli területeknek szeretnénk minőségi garanciát biztosítani. Amennyiben

időközben feltöltődnek a települési főépítészi helyek, okafogyott lesz az átfedés. Hosszú távú érdekünk, hogy minden
területnek legyen gazdája.

› Igen keskenynek tűnik az a mezsgye, ami a
makoveczi gondolatnak megfelelő, gazdaszemléletű gyakorló építészekből álló főépítészi rendszer és egy, az eredeti célokkal
ellentétes, túlbürokratizált, hivatalnoki,
egyben kontraszelekciót indukáló rendszer
között feszül. Ennek elkerülésére módot kínálhat a szellemi irányítást és az előkészítést végző megbízotti státusz preferálása,
kiegészítve egy referensi segéderővel.
Tény, hogy az emberi tényező jogszabál�lyal nem pótolható. Megengedhetetlen,
hogy a kvalitásos, gyakorló tervezőépítészeket eltántorítsuk a főépítészi hivatástól
az előbbiekben elhangzottak okán. Erre jó
megoldást jelenthet a kidolgozás alatt álló
főépítészi életpályamodell.

› Eljuthat ez a rendszer odáig, hogy az állam
átadja a főépítészi funkciót az önkormányzatnak, és konkrét anyagi támogatást is biztosít a fenntartásához?
Vannak olyan települések, amelyek támogatás nélkül, akár áldozatok árán is, de
tartanak főépítészt. Az anyagi támogatás
önmagában még nem garancia a szakmailag magas színvonalú, jó működéshez, mely
a személyeken is múlik.

› A 160 m2-ben meghatározott határig a
tervtanácsi vélemény lesz a meghatározó?
Várható-e a kistelepülésektől, hogy tervtanácsot tartsanak, vagy az ő esetükben elegendő lesz a főépítészi vélemény?
Az, hogy mikor kell egy főépítésznek tervtanácsot tartania, adott esetben végzettségtől
és volumentől is függhet, ezeket szakértői
szinten kidolgozzuk. Társadalompolitikai
szempontból kiemelten fontosnak tartjuk a
lakossági építési engedélyezés menetének
kiszámítható, ügyfélbarát, az egyablakos
rendszerhez kapcsolódó egyszerűsítését.
A legnagyobb volument kitevő lakossági
építkezések támogatása érdekében átlagosnak tekinthető minimumméret meghatározásával egy gyorsabb eljárásmenet kialakítása indokolt. Legfeljebb 160 m2 hasznos
alapterületű lakóépület építése esetén,
amennyiben szakhatósági közreműködés
és az építésügyi követelmények vizsgálatán
túlmenő kérdés nem merül fel, az építésügyi
hatóságnak tudomásulvételi eljárást kell
lefolytatnia a főépítészi, illetve tervtanácsi
véleményezést követően.

› Jelenleg a tervzsűri által meghatározott településképi előírásokata használatbavételnél
nem tudják ellenőrizni. Erre lesz megoldás?

Súlyt kívánunk adni a főépítész és a tervtanács szavának. Célunk a minőségi kivitelezés
garanciájának megteremtése: a beruházás
gondos előkészítése, a megfelelő szintű kiviteli terv megléte, a szakszerű kivitelezés,
amely nem térhet el a tervtől. A kivitelezési folyamat során bekövetkezett szabálytalanságok
rendezése érdekében el kell érni − adott esetben bontással − a jogszerű állapot biztosítását
és a közérdek érvényesülését az építésfelügyelet hatáskörének megerősítésével, az állami
végrehajtás lehetőségének garantálásával.

› A jövőben egy beruházást csak akkor lehet
átvenni, ha az épület a terveknek megfelelően
készült el. Erről a tervezőnek nyilatkoznia kell.
Mindez a tervező folyamatos jelenlétét és jogainak kiterjesztését veti föl az építkezés alatt.
Hogyan kívánja ezt biztosítani az új rendszer?
Az új, kilenc fázist megkülönböztető tervezési szolgáltatási rendszer hangsúlyos
része a tervező részvétele a koncepcióalkotástól egészen az épület átadásáig,
amellyel lényeges jogokat és lehetőségeket adunk a kezébe. A használatbavétel
feltétele lesz a tervezői nyilatkozat, amely
igazolja a tervek szerint történő megvalósítást. A rendszer előnye, hogy a tervező és a
hatóság mellett akár egy laikus részéről is
átláthatóvá és követhetővé válik a tervezés
és az építés folyamata, az egyes szereplők,
a felelősségi körök. Az érintett szakmai
szervezetek bevonásával ki kell alakítani
a tervezőket és a teljes építési beruházási folyamatot, valamint az üzemeltetést
érintő szakmafelügyeleti rendszert, ki kell
dolgozni a tervezői művezetés kötelező
jellegű bevezetésének eseteit, és az építőipari kivitelezés tervezői felügyeletét. Meg
kell határozni a tervezési szerződés kötelező tartalmi elemeit. Ebben a rendszerben
természetesen a jogok biztosítása mellett a
tervezőre nagy felelősség is hárul.

› A német prüfingenieur mintájára kívánnak
a hatósági munkát a műszaki megfelelőség
terén segítő személyt beiktatni a folyamatba?
A most körvonalazódó új struktúra meg
is kívánja ezt a státuszt, emellett tisztázni kell a generáltervező, a felelős tervező, az építésügyi igazgatási szakértő,
a beruházáslebonyolító fogalmát és feladatait. Szemléletében a nyilatkozati rendszert
támogatjuk, amely az építészeket felnőttként kezeli. Súlyt kap a tervek mellé csatolt,
az elvárható legmagasabb minőség figyelembevételével történő tervezés, a jogszabályok és a szakmai előírások betartásáról
szóló nyilatkozat, amelyet a hatóság részéről elegendőnek kell tekinteni a kisebb volumenű, illetve a lakossági építkezéseknél.
A kamarának ebben ellenőrző és szankcionáló feladata lesz, hogy az esetleges vissza-
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élések ne rontsák az egész építészszakma
megítélését. A nagyberuházások esetében,
ahol a hatóság már végképp nem látja át a
terv mélységét és tartalmát, tervellenőri jóváhagyással tudjuk biztosítani azok minőségét.

› Bizonyos esetekben, például az Építészeti,
Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszer,
vagy a díjszabások meghatározásánál a kamara közreműködésére számítva nem jelez
forrásigényt az intézkedési terv. Ugyanakkor
ez a munka egyik legfontosabb és legnagyobb
volumenű része.
A Miniszterelnökség együttműködési megállapodást kötött a Mérnöki és az Építész
Kamarával, tisztázva a kidolgozandó kérdések
elosztását, és az ahhoz rendelhető díjazást.

› Tervezik-e, hogy az építészeti minőséget
kategorizálják éppen a művészi teljesítmény
és a szerzői jogok miatt, hiszen nem minden
építészeti tevékenység tekinthető műalkotásnak. Ha igen, akkor annak eldöntésébe
kiket vonnánakbe?
Kidolgozás alatt van egy ilyen rendszer. Annyi
bizonyos, hogy szakmailag elismert tagokból
álló testület lesz, akár a mintaházaknál.

› A településrendezés szabályozási rendszere korábban részben megújult a rugalmasság jegyében, a mindennapi gyakorlatban
azonban a reform még nem hatja át a teljes
rendszert. Számos esetben jelentkezik még
a töredezettség, az ellentmondásosság és
a túlszabályozottság, valamint a szükségtelen munkarészek kívánalma. Várható-e a
beruházási szándékokhoz és a helyi sajátos
adottságokhoz jobban illeszkedő, rugalmasabb szabályozási struktúra, a tervezés során flexibilisebb mozgástér?
Szükséges feltárni, hol, milyen szinten,
és hogyan jelentkeznek még túlszabályozó elemek. Ugyancsak meg kell vizsgálni,
hogy a rugalmasság növelése érdekében
miként lehet a közösség és a vele együttműködő tervező számára nagyobb mozgásteret, valamint a minőséget és a felettes
szabályozási és tervezési szintekkel való
összhangot biztosítani. Kidolgozásra vár
még, hogy a helyi értékek védelmére vonatkozó keretrendszeren belül főépítészi
vezetéssel, a tervtanács javaslatára men�-
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nyiben lehet majd eltérni adott esetben az
érvényes szabályozástól. Egyelőre célokat
fogalmaztunk meg: egymásra épülő tervhierarchia megteremtése mellett a folyamatos
szinkronizációt kívánjuk megvalósítani. Az
ebből fakadó rugalmasság ösztönzi a befektetéseket és a fejlesztéseket, ami nemzetgazdasági érdek. A szükséges társadalmi
egyeztetéseket elengedhetetlennek tartjuk,
a lakosság bevonását a közösségi tervezés
hatékony módszertanával kívánjuk segíteni.

› Támogatni kívánják a településfejlesztési tervek előkészítését, megyékre lebontva azonban
igen szűkösnek tűnik az előirányzott keret.
A támogatás kétirányú. Közérdek, hogy a településtervezés alapjául szolgáló állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázishoz,
az állami topográfiai térképi adatbázishoz
és az állami távérzékelési adatbázishoz való
hozzáférés díjmentes legyen. Itt óriási ös�szegről van szó. Használható, átjárhatóságot biztosító adatállományra van szükség,
amelyet egységesen lehet kezelni az egyes
települések esetében hozzáadott tudással.
Célunk a tervezés segítése, annak észszerű
ütemezése, igazodva a forrásokhoz és a
meglévő szakembergárda teherbírásához.

› A Nemzeti Beruházás-előkészítési Alap mire
fordítható, és ki férhet hozzá?
Eddig általános gyakorlat volt, hogy a települések csak nyertes pályázat esetén fizették ki a tervezési díjat, ez azonban erős
hatással volt a pályázatok színvonalára.
Ezt megelőzendő, a megfelelő előkészítés
és a minőségi műszaki tartalom eléréséhez
kívánjuk ezt a rendszert bevezetni, elsősorban a rászoruló települések számára,
a 2014–2020-as európai uniós programozási időszak fejlesztési forrásainak hatékonyabb felhasználása, valamint a gazdaságos
és fenntartható üzemeltetés érdekében.

› Üdvözlendő a mérnöki létesítmények településkép-védelmi véleményezési eljárás
alá történő besorolása. Elképzelhető, hogy a
holland gyakorlathoz hasonlóan kötelezővé
tegyék e létesítmények esetén az építész
bevonását a tervezés során?
Célunk a településkép, a környezet esztétika előtérbe helyezése. Mindehhez nem

túlszabályozó, hanem támogató keretet
kívánunk adni – ez a szemlélet vonul végig a dokumentum valamennyi pontján.
Kétségtelen, hogy a mérnök és az építész
együttműködése a fenti esetben óriási haszonnal jár. Nem a szankcionáláson, hanem
a kooperáció ösztönzésén van a hangsúly,
amelyet a jó példák terjesztésén és megismertetésén át kívánunk elérni.

› Változtatni kívánnak az építési beruházásokkal kapcsolatos közbeszerzések rendszerén, előtérbe helyezve a tervek minőségi alapú
kiválasztási rendszerét. Az egyes léptékekhez
igazodva hogyan lehet ezt biztosítani?
A közbeszerzési rendszer jelenlegi formájában a tervezői szolgáltatás áralapú versenyen történő kiválasztása dominál, ahol
nem a tervek és tervi minőség versenyeznek,
hanem a minél alacsonyabban megállapított
tervezői költségek. Nemzeti kulturális közcél, hogy az évszázados múltra visszatekintő tervpályázati rendszer hagyományainak
megfelelően a terv és a tervező kiválasztási
eljárásában a minőség legyen az elsődleges.
Fontos tudni, hogy ehhez az új, hamarosan hatályba lépő Közbeszerzési Törvény
lehetőséget biztosít. A tervezési szolgáltatások terén a hatékonyság és költségtakarékosság érdekét egyaránt figyelembe vevő
építészeti verseny alkalmazandó. Ehhez
biztosítani kell a volumenekhez mérten a
tervpályázatok sokféleségét, hatékonyságát, alapos szakmai előkészítését és kontrollját, nyilvánosságát, állami és önkormányzati pénzügyi kereteit. Egy bizonyos
bekerülési költség alatt a közbeszerzés
helyett a referenciaalapú, bizalmi alapú kiválasztást támogatjuk.

› Egy kisebb önkormányzat nem tud egy költséges tervpályázatot finanszírozni, sőt gyakran feleslegesnek is érzi azt.
A differenciálás elengedhetetlen. Gyorsított,
egyszerűsített és költséghatékony módszerek
kidolgozására van szükség, szem előtt tartva
a kölcsönös érdekeket. Ebben a kérdésben is
fontos szerep jut a főépítészeknek.

› Hiánypótló a középületállomány-kataszter
összeállítása. Kap-e ebben feladatot a válság által sújtott építészszakma?

I. Építési engedélyezési ter vf okozat
1. Alapadatok meghatározá sa, előter v (ter vezési program véglegesítése);
2. Vá zlatter v;
3. Jóváhagyá si ter v (építtetői jóváhagyá s!), és végül, ezek es s zenciájaként
4. Építési engedélyezési ter v.
Az 1–4. fázis során két alkalommal készül költségbecslés, majd annak a tervezés
előrehaladtával megalapozott f inomítása. Mindez azt jelenti, hogy az építési engedélyezési tervfázis végén sokkal megbízhatóbb, pontosabb költségadat áll a megbízó
rendelkezésére, ami sokkal megalapozottabb pályázatbenyújtást tesz lehetővé.
II. Kiviteli ter vezési f okozat
5. K iviteli ter v;
6. Rés z vétel a vállalkozá sba adá s előkés zítésében;
7. Közreműködés a vállalkozá sba adá sban.
A 6. fázisban a tervező pontos, tételes, beárazott kiírást készít az általa megtervezett
rendszerekről. Pontosan meghatározza az elvárt termékminőségeket. Mint látható,
megszűnik a tenderterv, tendereztetni kiviteli tervből kell, amely részletezettsége
okán elejét veszi a későbbi félreértéseknek, visszaéléseknek. Kidolgozandó, hogy a
kiviteli terv hogyan aktualizálható a később kiválasztott kivitelező jogos lehetőségeihez.
A 7. fázisban közreműködik a kivitelezői szerződések műszaki értékelésénél.
III. Mű s zaki ellenőr zési f okozat
8. A létesítmény megvalósításának műszaki ellenőrzése;
9. A létesítmény megvalósításának követése az átadási és szavatossági időszakban.
A 8. fázis tartalmazza mindazon feladatokat, amelyek a 191/2005.Kormányrendelet
műszaki ellenőrhöz kötött feladatait határozzák meg, és kibővül további feladatok műszaki
ellenőr által történő ellátásával, melyek a kivitelezés minőségére, a határidő és a költségtartására vonatkoznak. Fontos, hogy ezen feladatok ellátását jogosított műszaki ellenőrök
végzik. El kell érni, hogy a használatbavétel feltétele legyen a tervezői jóváhagyás.

Az állami ingatlanvagyonnal történő szakszerű gazdálkodás érdekében lényeges a
középületek állománykataszterének elkészítése és aktualizálása. Példaértékű lehet,
az állam hogyan gazdálkodik az ingatlanvagyonával, a katasztert hogyan hasznosítja
fejlesztési koncepciók kialakítására, pályázati lehetőségek kihasználásához. Ehhez
kapcsolódóan fontosnak tartjuk az állami
ingatlanvagyon komplex felújítási programjában való összekapcsolódást is. Ez egy ös�szetett feladat, amelynek elvégzésében mindenképpen számítunk az építészszakmára.

› Lesz-e változás a műemlékek ügyének területén? Nemrég még a vonzerőt és turisztikai
bevételt is generáló legnagyobb műemlékfelújítások közül néhány úgy kaphatott zöld
utat, hogy a szakmai kontrollt megtestesítő
központi tervtanácsban a korábbi gyakorlattal ellentétben építészet és örökségvédelem

azonos súllyal vett rész. Ez a kormányzati
átszervezések miatt idén változott, bizonytalan helyzet alakult ki.
A műemlék nem egy régészeti tárgy, hanem az építészeti környezet, élő szövet
része. A műemlékügyet egy mederben
kell tartanunk az építésüggyel. Úgy érzem, jelenleg ez nagyon jól működik.
Folyamatos változásnak vagyunk tanúi
ezen a területen: a központi tervtanács
és a Forster központ működése mostanra kezd kikristályosodni.

› Felmerül az építészeti felsőoktatás és az
építészeti szakmagyakorlás jogosultsági
kereteinek korszerűsítése. Milyen irányban
kellene ennek haladnia? Túl sok az építész,
vagy túl sok a „műépítész”, azaz a tervezőnek
kívánkozó építész?
Az osztatlan építészmérnök-képzés mellett
a társadalmi piaci és szakmai elvárásoknak

megfelelően kell kialakítani az építészképzéseken belül a választható specializációkat. Ki kell dolgozni annak feltételeit,hogy
az egyes szakterületekre képzett építészmérnök szakemberek megfelelő tervezési jogosultsághoz juthassanak. Jelenleg
nincs túlképzés építészből, azt azonban
látni kell, hogy a valós piaci igényeket figyelembe véve nem csupán tervezőépítészekre lenne szükség. A mérnöki komplex
– épületszerkezettani, statikai, esztétikai,
városépítészeti − szemléletre a beruházáselőkészítés, az üzemeltetés, a referensi
munka és az építésigazgatás terén is nagynagy szükség lenne.

› Paradigmaváltást jelent a vizuális nevelés
fontosságának elismerése. A lakosság vizuális, esztétikai tudásszintjének emelése,
ezáltal aminőségi épített környezet javítása
érdekében milyen lépéseket kívánnak tenni?
A település épített és természeti környezetének minősége nagyban függ a társadalom
környezetesztétikai igényszintjétől, melynek
javítása érdekében fontos az általános vizuális
kulturális műveltség növelése. Ezért elő kell segíteni egy átfogó képzési módszer működését,
amely jelen van az óvodától egészen a felsőoktatásig. A jó és követendő példák bemutatásával és célprogramok indításával ösztönözni és
segíteni kell mind az önkormányzatok, mind a
lakosság szélesebb körű szerepvállalását.

› Nagy eredmény az eddig hiányzó Nemzeti
Építészetpolitika megalkotása, bár sajnos
még nem került nyilvánosságra a külsőre is
magas minőséget sejtető összeállítás.
Az elmúlt években elkészült számos tagországi példához hasonlóan fontos, hogy a magyarországi építészet helyzetéről is készüljön egy
átfogó kép, amely lehetőséget ad azon fókuszterületek bemutatására, melyek kiemelt jelentőségűek hazánk számára. A Nemzeti Építészetpolitika olyan „építészeti hitvallás”, amely
Magyarország ezeréves építészeti hagyományait a jelen kreatív innovációival párhuzamosan mutatja be, jeles példákkal inspirálva a
szakmát és az egész társadalmat, hozzájárulva az általános vizuális kultúra fejlődéséhez.
A koncepciónak az iránymutatás mellett szemléltetnie kell, hogy a hazai építészeti értékek
nemzetközileg is versenyképesek, a kortárs
trendek összeegyeztethetőek a hagyományokkal, a minőségi építészet a fenntarthatósággal.
Feladatunk elsősorban a beavatkozási pontok felvillantása volt, amelyeket reményeink szerint a továbbiakban mélységeiben is
kibonthatunk. Ez azt jelenti, hogy az Irányelvek tartalmát szándékaink szerint állandóan fejleszteni, bővíteni fogjuk a feladatok egyre részletesebb kibontása mellett.
A kiadvány átadása az építészet hónapjában várható.
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élések ne rontsák az egész építészszakma
megítélését. A nagyberuházások esetében,
ahol a hatóság már végképp nem látja át a
terv mélységét és tartalmát, tervellenőri jóváhagyással tudjuk biztosítani azok minőségét.

› Bizonyos esetekben, például az Építészeti,
Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszer,
vagy a díjszabások meghatározásánál a kamara közreműködésére számítva nem jelez
forrásigényt az intézkedési terv. Ugyanakkor
ez a munka egyik legfontosabb és legnagyobb
volumenű része.
A Miniszterelnökség együttműködési megállapodást kötött a Mérnöki és az Építész
Kamarával, tisztázva a kidolgozandó kérdések
elosztását, és az ahhoz rendelhető díjazást.

› Tervezik-e, hogy az építészeti minőséget
kategorizálják éppen a művészi teljesítmény
és a szerzői jogok miatt, hiszen nem minden
építészeti tevékenység tekinthető műalkotásnak. Ha igen, akkor annak eldöntésébe
kiket vonnánakbe?
Kidolgozás alatt van egy ilyen rendszer. Annyi
bizonyos, hogy szakmailag elismert tagokból
álló testület lesz, akár a mintaházaknál.

› A településrendezés szabályozási rendszere korábban részben megújult a rugalmasság jegyében, a mindennapi gyakorlatban
azonban a reform még nem hatja át a teljes
rendszert. Számos esetben jelentkezik még
a töredezettség, az ellentmondásosság és
a túlszabályozottság, valamint a szükségtelen munkarészek kívánalma. Várható-e a
beruházási szándékokhoz és a helyi sajátos
adottságokhoz jobban illeszkedő, rugalmasabb szabályozási struktúra, a tervezés során flexibilisebb mozgástér?
Szükséges feltárni, hol, milyen szinten,
és hogyan jelentkeznek még túlszabályozó elemek. Ugyancsak meg kell vizsgálni,
hogy a rugalmasság növelése érdekében
miként lehet a közösség és a vele együttműködő tervező számára nagyobb mozgásteret, valamint a minőséget és a felettes
szabályozási és tervezési szintekkel való
összhangot biztosítani. Kidolgozásra vár
még, hogy a helyi értékek védelmére vonatkozó keretrendszeren belül főépítészi
vezetéssel, a tervtanács javaslatára men�-
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nyiben lehet majd eltérni adott esetben az
érvényes szabályozástól. Egyelőre célokat
fogalmaztunk meg: egymásra épülő tervhierarchia megteremtése mellett a folyamatos
szinkronizációt kívánjuk megvalósítani. Az
ebből fakadó rugalmasság ösztönzi a befektetéseket és a fejlesztéseket, ami nemzetgazdasági érdek. A szükséges társadalmi
egyeztetéseket elengedhetetlennek tartjuk,
a lakosság bevonását a közösségi tervezés
hatékony módszertanával kívánjuk segíteni.

› Támogatni kívánják a településfejlesztési tervek előkészítését, megyékre lebontva azonban
igen szűkösnek tűnik az előirányzott keret.
A támogatás kétirányú. Közérdek, hogy a településtervezés alapjául szolgáló állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázishoz,
az állami topográfiai térképi adatbázishoz
és az állami távérzékelési adatbázishoz való
hozzáférés díjmentes legyen. Itt óriási ös�szegről van szó. Használható, átjárhatóságot biztosító adatállományra van szükség,
amelyet egységesen lehet kezelni az egyes
települések esetében hozzáadott tudással.
Célunk a tervezés segítése, annak észszerű
ütemezése, igazodva a forrásokhoz és a
meglévő szakembergárda teherbírásához.

› A Nemzeti Beruházás-előkészítési Alap mire
fordítható, és ki férhet hozzá?
Eddig általános gyakorlat volt, hogy a települések csak nyertes pályázat esetén fizették ki a tervezési díjat, ez azonban erős
hatással volt a pályázatok színvonalára.
Ezt megelőzendő, a megfelelő előkészítés
és a minőségi műszaki tartalom eléréséhez
kívánjuk ezt a rendszert bevezetni, elsősorban a rászoruló települések számára,
a 2014–2020-as európai uniós programozási időszak fejlesztési forrásainak hatékonyabb felhasználása, valamint a gazdaságos
és fenntartható üzemeltetés érdekében.

› Üdvözlendő a mérnöki létesítmények településkép-védelmi véleményezési eljárás
alá történő besorolása. Elképzelhető, hogy a
holland gyakorlathoz hasonlóan kötelezővé
tegyék e létesítmények esetén az építész
bevonását a tervezés során?
Célunk a településkép, a környezet esztétika előtérbe helyezése. Mindehhez nem

túlszabályozó, hanem támogató keretet
kívánunk adni – ez a szemlélet vonul végig a dokumentum valamennyi pontján.
Kétségtelen, hogy a mérnök és az építész
együttműködése a fenti esetben óriási haszonnal jár. Nem a szankcionáláson, hanem
a kooperáció ösztönzésén van a hangsúly,
amelyet a jó példák terjesztésén és megismertetésén át kívánunk elérni.

› Változtatni kívánnak az építési beruházásokkal kapcsolatos közbeszerzések rendszerén, előtérbe helyezve a tervek minőségi alapú
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megfelelően a terv és a tervező kiválasztási
eljárásában a minőség legyen az elsődleges.
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tervpályázatok sokféleségét, hatékonyságát, alapos szakmai előkészítését és kontrollját, nyilvánosságát, állami és önkormányzati pénzügyi kereteit. Egy bizonyos
bekerülési költség alatt a közbeszerzés
helyett a referenciaalapú, bizalmi alapú kiválasztást támogatjuk.

› Egy kisebb önkormányzat nem tud egy költséges tervpályázatot finanszírozni, sőt gyakran feleslegesnek is érzi azt.
A differenciálás elengedhetetlen. Gyorsított,
egyszerűsített és költséghatékony módszerek
kidolgozására van szükség, szem előtt tartva
a kölcsönös érdekeket. Ebben a kérdésben is
fontos szerep jut a főépítészeknek.
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2. Vá zlatter v;
3. Jóváhagyá si ter v (építtetői jóváhagyá s!), és végül, ezek es s zenciájaként
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Az 1–4. fázis során két alkalommal készül költségbecslés, majd annak a tervezés
előrehaladtával megalapozott f inomítása. Mindez azt jelenti, hogy az építési engedélyezési tervfázis végén sokkal megbízhatóbb, pontosabb költségadat áll a megbízó
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A 6. fázisban a tervező pontos, tételes, beárazott kiírást készít az általa megtervezett
rendszerekről. Pontosan meghatározza az elvárt termékminőségeket. Mint látható,
megszűnik a tenderterv, tendereztetni kiviteli tervből kell, amely részletezettsége
okán elejét veszi a későbbi félreértéseknek, visszaéléseknek. Kidolgozandó, hogy a
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› Lesz-e változás a műemlékek ügyének területén? Nemrég még a vonzerőt és turisztikai
bevételt is generáló legnagyobb műemlékfelújítások közül néhány úgy kaphatott zöld
utat, hogy a szakmai kontrollt megtestesítő
központi tervtanácsban a korábbi gyakorlattal ellentétben építészet és örökségvédelem

azonos súllyal vett rész. Ez a kormányzati
átszervezések miatt idén változott, bizonytalan helyzet alakult ki.
A műemlék nem egy régészeti tárgy, hanem az építészeti környezet, élő szövet
része. A műemlékügyet egy mederben
kell tartanunk az építésüggyel. Úgy érzem, jelenleg ez nagyon jól működik.
Folyamatos változásnak vagyunk tanúi
ezen a területen: a központi tervtanács
és a Forster központ működése mostanra kezd kikristályosodni.

› Felmerül az építészeti felsőoktatás és az
építészeti szakmagyakorlás jogosultsági
kereteinek korszerűsítése. Milyen irányban
kellene ennek haladnia? Túl sok az építész,
vagy túl sok a „műépítész”, azaz a tervezőnek
kívánkozó építész?
Az osztatlan építészmérnök-képzés mellett
a társadalmi piaci és szakmai elvárásoknak

megfelelően kell kialakítani az építészképzéseken belül a választható specializációkat. Ki kell dolgozni annak feltételeit,hogy
az egyes szakterületekre képzett építészmérnök szakemberek megfelelő tervezési jogosultsághoz juthassanak. Jelenleg
nincs túlképzés építészből, azt azonban
látni kell, hogy a valós piaci igényeket figyelembe véve nem csupán tervezőépítészekre lenne szükség. A mérnöki komplex
– épületszerkezettani, statikai, esztétikai,
városépítészeti − szemléletre a beruházáselőkészítés, az üzemeltetés, a referensi
munka és az építésigazgatás terén is nagynagy szükség lenne.

› Paradigmaváltást jelent a vizuális nevelés
fontosságának elismerése. A lakosság vizuális, esztétikai tudásszintjének emelése,
ezáltal aminőségi épített környezet javítása
érdekében milyen lépéseket kívánnak tenni?
A település épített és természeti környezetének minősége nagyban függ a társadalom
környezetesztétikai igényszintjétől, melynek
javítása érdekében fontos az általános vizuális
kulturális műveltség növelése. Ezért elő kell segíteni egy átfogó képzési módszer működését,
amely jelen van az óvodától egészen a felsőoktatásig. A jó és követendő példák bemutatásával és célprogramok indításával ösztönözni és
segíteni kell mind az önkormányzatok, mind a
lakosság szélesebb körű szerepvállalását.

› Nagy eredmény az eddig hiányzó Nemzeti
Építészetpolitika megalkotása, bár sajnos
még nem került nyilvánosságra a külsőre is
magas minőséget sejtető összeállítás.
Az elmúlt években elkészült számos tagországi példához hasonlóan fontos, hogy a magyarországi építészet helyzetéről is készüljön egy
átfogó kép, amely lehetőséget ad azon fókuszterületek bemutatására, melyek kiemelt jelentőségűek hazánk számára. A Nemzeti Építészetpolitika olyan „építészeti hitvallás”, amely
Magyarország ezeréves építészeti hagyományait a jelen kreatív innovációival párhuzamosan mutatja be, jeles példákkal inspirálva a
szakmát és az egész társadalmat, hozzájárulva az általános vizuális kultúra fejlődéséhez.
A koncepciónak az iránymutatás mellett szemléltetnie kell, hogy a hazai építészeti értékek
nemzetközileg is versenyképesek, a kortárs
trendek összeegyeztethetőek a hagyományokkal, a minőségi építészet a fenntarthatósággal.
Feladatunk elsősorban a beavatkozási pontok felvillantása volt, amelyeket reményeink szerint a továbbiakban mélységeiben is
kibonthatunk. Ez azt jelenti, hogy az Irányelvek tartalmát szándékaink szerint állandóan fejleszteni, bővíteni fogjuk a feladatok egyre részletesebb kibontása mellett.
A kiadvány átadása az építészet hónapjában várható.
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Ny á r i T á bo r ok 2 0 1 5
Székelyföldi Fürdő- és Közösségépítő Kaláka
Idén 15 éves a Székelyföldi Fürdő- és Közösségépítő kalákamozgalom, mely évfordulót egy rendhagyó kalákával ünnepeltük
meg. Rendhagyó, hiszen újra a 2001-es
első kalákának is otthont adó CsomádBálványos régióban tevékenykedtünk.
Idén azonban nem egy falu közösségével
együtt kalákáztunk, ugyanis a fürdő távol
van a falvaktól, benn az erdők közepén.
A pontos helyszín az Apor lányok feredője,
amely Torja és Bükszád település között
fekszik, a híres Büdös-barlang közelében. Idén a Csomád Bálványos Natura
2000 Gondnokság meghívására, és velük szoros együttműködésben terveztük
és szerveztük meg a kalákát, amelyhez
mintegy 120 önkéntes érkezett Erdélyből,
Magyarországról, és a Vajdaságból. Visszatérő kalákásaink érkeztek Olaszországból,
Japánból és Skóciából. Programunkat a
Bálványos Hotel fogadta be házigazdaként.

fel a hegy gyomrából. Épült egy fa öltöző-kilátó és egy játszótér is. A hely megismerését festett, faragott táblák segítik.
Az esti előadások változatos formában
kapcsolódtak össze, szó volt a CsomádBálványos-hegyről, a természetvédelmi
értékekről, a székely népmesék világáról,
valamint ízelítőt kaptunk a 15-16. századi
erdélyi tánczenéből is. A táj és a közösség
erejétől és szépségétől feltöltődve tértünk
haza. A kalákát Magyarországról a Nemzeti Kulturális Alap, a Bethlen Gábor Alapkezelő, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Kós Károly Alapítvány és a Magyar
Művészeti Akadémia támogatta. Tikk Dóra

Építőművészeti alkotótábor Iszkázon
Nagy László születésének 90. évfordulóján
2015. augusztus 28-ától szeptember 6-áig
Iszkáz Község Önkormányzata és a Nagy
László Szellemi Öröksége Alapítvány a Magyar
Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozatának támogatásával, Nagy László születésének 90. évfordulója alkalmából alkotótábort szervezett, amelynek során
tizenöt építész egyetemi hallgató a Nagy
László Emlékház kertjében fedett tűzrakót
épített saját tervei alapján. A projekt szakmai konzulense Csernyus Lőrinc építész,
az MMA levelező tagja volt. Az építés úgynevezett közösségi építéskeretében zajlott. Ennek során a résztvevők a munkafolyamatok megismerésével, önmaguktól
és egymástól tanulva alkotnak valamit,

ami az ott élő közösségé lesz. Makovecz
Imre ezt a folyamatot az építés drámájának nevezte. A valamikori előkép a Nomád
nemzedék tokaji alkotótábora, ahol Nagy
László is megfordult.

Nagyapám Háza alkotótábor
A tradicionális népi kultúra bölcsessége
nem érthető meg a hagyományos építési
technikák ismerete nélkül. A Falufejlesztési Társaság Nagyapám háza hiánypótló,
2012-óta folyó programja azokat a személyeket, közösségeket kívánja megtalálni és
megerősíteni, akik és amelyek még e régi
tudás birtokában vannak. A pályázat útján
kiválasztott fiatal „inasok” négy hétre egyegy mester mellé kerülnek, hogy közvetlen
tapasztalatot gyűjtsenek a népi építőmesteri munkákról, a hagyományos kőműves-technológiákról, miközben a vidéki
élet mindennapjait élve bepillantást
nyerhetnek a paraszti kultúra teljességébe, átérezve a népi építkezés komplex
gondolkodásmódját.

fotó: Török Máté

napján a Falufejlesztési Társaság nevében
elismerő oklevélben részesültek a tábor vezetői (Bihari Ádám, Radev Gergő, Medvey
Boldizsár), valamint a tábor résztvevői.
A jelentkező résztvevők számából kitűnik,
hogy ma is van igény a hagyományos építés
mesterfogásainak megismerésére. Örvendetes, hogy az egyetemi évek alatt egyre
több fiatal kerül kézzelfogható közelségbe
a népi építészet ma is élő megoldásaival,
a hagyományos építkezés alkotó érzésével.

Krizsán András DLA, projektgazda
Szerves Építészeti Tábor
Visegrád
Makovecz Imre 1981-ben hirdette meg
először a Bercsényi Kollégiumon keresztül
építészhallgatók számára a visegrádi nyári
tábort. „Itt lehetett megismerni az együttélés elemi szabályait, az étkezés, a munka, a szerelem, a barátságok drámáját,
a közös akarattal elvégzett munka örömét
és büszkeségét. De itt lehetett megtanulni
tervek alapján építeni, (…), és hogy mi a
különbség a szocialista, kötelező almaszedő tábor kontraszelektív őrülete és
a természetes szelekció megfellebbezhetetlen értékrendje között.” 1
f ot ó: Rü ll Ta má s

Az idei, kéthetes tábor során a Budapesti
Műszaki Egyetemen a Szerves építészet
című tárgyat hallgató diákok játékos menedékházat – „sárkányt” – terveztek terveztek (Kovács Éva és munkatársai) és
építettek. Ebben az évben célként az Apátkúti-patak és a Széchenyi utca találkozásánál fekvő régi táborhely (volt kemping
terület) új élettel való megtöltését tűzték
ki a szervezők. A múlt évben Visegrádon
is újraélesztett hagyománynak megfelelően az építő közösség – melybe a város és
önkormányzata is beleértendő – választotta ki és véglegesítette a győztes tervet.
Az augusztus 17-től 30-ig zajló építés mellett a résztvevők kirándultak a Mogyoróhegyen, esténként pedig beszélgethettek
építészekkel, régészekkel, dokumentumfilmesekkel, tájépítésszel, szobrásszal és
a helyi szellemi élet ismert egyéniségeivel.
Előadók voltak: Félegyházi András építész, Visegrád Város polgármestere, Turi
Attila, Salamin Ferenc, Csernyus Lőrinc,
Ertsey Attila, Kováts Ábel, Török Ádám,
Szilágyi Szabolcs építészek, Péterfy László
szobrászművész, Zajti Ferenc, Zajti Balázs,
több fesztiváldíjas dokumentumfilm alkotói, Kováts István régész-helytörténész, Hintenberger András, Visegrád

városfejlesztési bizottságának elnöke,
Jakab Csaba, Márton László Attila, iparművész építészek, Gróf Péter régészfőmuzeológus, Herczeg Ágnes tájépítész, valamint Kucsera Tamás Gergely,
a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára
és Visegrád Város alpolgármestere.
Az esemény Turi Attila szervezésében, Rüll
Tamás főépítész vezetésével valósult meg.
Makovecz Imre előszava, Visegrádi
Építésztáborok 1981-2001, Kós Károly
Alapítvány, 2002

1

Viszáki Kemencekápolna

fotó: Csernyus Lőrinc

Az idén Vácrátóton egy régi vízimalom
tetőszerkezetének, Tiszaföldváron egy
szabadkéményes lakóház és istállójának
helyreállítása volt a feladat. A régi ablakok és ajtók festése, a léckerítés felületkezelése és a döngölt padló készítése mellett
az inasok megismerhették a parasztházak
felmérési és felújítási terveinek szempontjait, és a tervezés módszereit is.Oszkón
egy 200 éves présház tetőfedő és felületképző munkálataiban vehettek részt a fiatalok, megismerhették a kévekötés, a tető
zsúpolás, a paticsfal tapasztásának ökologikus folyamatait. Az alkotótábor záró-

A fürdő egy szűk völgykatlanban található
a hatalmas erdőségek közepén, ahol
lépésről lépésre források, gázok jönnek a
felszínre. E meredek völgy oldalak erősen
erodálódtak. Két felújításra váró medence
várta a szorgos kezeket. Hatalmas kihívás
volt a völgy járhatóvá tétele kő lépcsősorral, valamint az erózió fonatokkal történő
megállítása. A számtalan forrás, amelyeket megjelöltünk és amelyek környezetét
rendeztük, mind más-más hangon buzog
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Az idén már negyedik éve, hogy a Csernyus
Lőrinc által vezetett Viszáki Tábor a falunak, a közösségnek és a Szarvas József színművész által életre hívott Tündérkertnek
épít. A „viszákozók” számára a nyári bő
egy hét az év meghatározó ünnepe, mely
elválaszthatatlan a Kultúrpajta és a
Tündérkert rendezvényeitől. Az idén a kemencekápolna tavaly megkezdett munkálatai fejeződtek be: kalocsai kemenceépítő
mester segítségével megépült és lefedést
kapott a kemence, amelyhez asztal és
kiállítófalként is funkcionáló installáció
készült. Ezzel lezárult a Szarvas Józseffel
megkezdett négyéves munka. A kemencekápolna szabadon használható minden
látogató számára, a festés és a karbantartás,
azaz az építés drámájának beteljesítése
a helyi közösségen múlik.
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Ertsey Attila, Kováts Ábel, Török Ádám,
Szilágyi Szabolcs építészek, Péterfy László
szobrászművész, Zajti Ferenc, Zajti Balázs,
több fesztiváldíjas dokumentumfilm alkotói, Kováts István régész-helytörténész, Hintenberger András, Visegrád

városfejlesztési bizottságának elnöke,
Jakab Csaba, Márton László Attila, iparművész építészek, Gróf Péter régészfőmuzeológus, Herczeg Ágnes tájépítész, valamint Kucsera Tamás Gergely,
a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára
és Visegrád Város alpolgármestere.
Az esemény Turi Attila szervezésében, Rüll
Tamás főépítész vezetésével valósult meg.
Makovecz Imre előszava, Visegrádi
Építésztáborok 1981-2001, Kós Károly
Alapítvány, 2002
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Viszáki Kemencekápolna

fotó: Csernyus Lőrinc

Az idén Vácrátóton egy régi vízimalom
tetőszerkezetének, Tiszaföldváron egy
szabadkéményes lakóház és istállójának
helyreállítása volt a feladat. A régi ablakok és ajtók festése, a léckerítés felületkezelése és a döngölt padló készítése mellett
az inasok megismerhették a parasztházak
felmérési és felújítási terveinek szempontjait, és a tervezés módszereit is.Oszkón
egy 200 éves présház tetőfedő és felületképző munkálataiban vehettek részt a fiatalok, megismerhették a kévekötés, a tető
zsúpolás, a paticsfal tapasztásának ökologikus folyamatait. Az alkotótábor záró-

A fürdő egy szűk völgykatlanban található
a hatalmas erdőségek közepén, ahol
lépésről lépésre források, gázok jönnek a
felszínre. E meredek völgy oldalak erősen
erodálódtak. Két felújításra váró medence
várta a szorgos kezeket. Hatalmas kihívás
volt a völgy járhatóvá tétele kő lépcsősorral, valamint az erózió fonatokkal történő
megállítása. A számtalan forrás, amelyeket megjelöltünk és amelyek környezetét
rendeztük, mind más-más hangon buzog
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Az idén már negyedik éve, hogy a Csernyus
Lőrinc által vezetett Viszáki Tábor a falunak, a közösségnek és a Szarvas József színművész által életre hívott Tündérkertnek
épít. A „viszákozók” számára a nyári bő
egy hét az év meghatározó ünnepe, mely
elválaszthatatlan a Kultúrpajta és a
Tündérkert rendezvényeitől. Az idén a kemencekápolna tavaly megkezdett munkálatai fejeződtek be: kalocsai kemenceépítő
mester segítségével megépült és lefedést
kapott a kemence, amelyhez asztal és
kiállítófalként is funkcionáló installáció
készült. Ezzel lezárult a Szarvas Józseffel
megkezdett négyéves munka. A kemencekápolna szabadon használható minden
látogató számára, a festés és a karbantartás,
azaz az építés drámájának beteljesítése
a helyi közösségen múlik.
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V á n d o r iskola – d i p lomaos z t ó 2 0 1 5
A Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája olyan nem hivatalos posztgraduális képzés, amelynek során – a középkori
céhes legények inaséveihez hasonlóan – a frissen diplomázott építészek mesterek mellett sajátíthatják el a szakma
fortélyait. A hat félév alatt hat különböző építésziroda munkájában vehetnek részt a vándorépítészek, közben előre
meghatározott szakmai és szellemi tematika szerinti elméleti képzésen, kirándulásokon mélyíthetik el tudásukat.
A diplomamunka a vándor által tervezett és megépült, vagy építés alatt álló épület lehet, amelyet a mesterekből
álló testület értékel. Eddig több mint 60 építész diplomázott, közülük már többen maguk is mesterekké váltak.
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S z akos H a j n al
Mesterek:
Dévényi Sándor, Halas Iván, Kelf Treuner
(Drezda), Turi Attila

Iskola/Kollégium – Bonnewitz 2014-2015
A Drezdától 30 kilométerre lévő településen,
Bonnewitzben működik egy gyógypedagógiai iskola, melynek bővítésével Kelf Treuner
irodáját bízták meg. A folyton változó tanulói létszám és igények rugalmas, könnyen
áttervezhető, átépíthető épületeket tesznek
szükségessé. Ebben az esetben az eredetileg
négy tantermesnek tervezett iskolaépület
már az építés folyamán funkciót váltott és
egy kihelyezett kollégiumi épületként kerül
majd befejezésre a közeljövőben.
A projekt szoros ütemezéssel zajlott már
a tervezés első fázisától kezdve. Ennek
megfelelően esett a választás egy előre
gyártott szerkezettípusra – a tömör (fenyő
deszkákból alumínium szegekkel rétegesen
gyártott) fa falak, valamint a rétegelt ragasztott fa födémpallók a helyszínen nem
csak gyorsan összeszerelhetők, de megfelelő fizikai tulajdonságokkal is rendelkeznek.
A fa, mint anyag pedig lehetővé tette az
épületnek arcot, lelket adó részletek (tetőablakok, előtető) megformálását is.

is használni kívánták. Ehhez szükség volt a
tető-, födém- és padlószerkezet teljes átalakítására, cseréjére. Az épület lelke a földszinti
lakótér, itt zajlik a borkészítés is. A helyiség
középpontja a ház melegét adó kemence, illetve az ezt körülölelő lépcső, amely a tetőtéri
szobákhoz vezet. Az új térszervezés és a szerkezetekben, anyagokban, felületképzésekben
jelen lévő hagyomány adja a pince világát,
melyet jól egészítenek ki a régiségeket kedvelő
megrendelő által megálmodott részletek.

R ü ll tam á s
Mesterek:
Farkas Pál, Turi Attila, Salamin Ferenc,
Dr. Herczeg Ágnes, Ertsey Attila, Zsigmond
László, Rudolf Mihály

Gyülekezeti Központ – Soroksár-Újtelep 2011–

I ti n e r a n t S chool – G r a d u ates
in 2015
The institution of the Itinerant School serves to teach and propagate Hungarian organic architecture.
Each year in September, freshly graduated architects apply for admission by submitting a project with a
specifictheme. Four to eight young architects will be given the chance each year to work as apprentices
to established architects of the association. For three years, or six semesters, they will take part in the
work of different offices while doing individual research and submitting tenders. Upon graduation from the
Itinerant School, they will receive a letter of recommendation from the masters, which, together with their
first completed building, will serve as basis for the degree issued by the examination board. More than 60
architects have graduated from the School, many of whom have gone on to become masters themselves.
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Borospince – Villány 2011-2013
A villányi történelmi pincesoron álló épület
egy fűtetlen, hőszigeteletlen pince volt, melyet
évente csak néhány héten keresztül, a szüret idején használtak. A feladatom az épület
funkció bővítésében állt: a borkészítés időszakán túl, évszaktól függetlenül hétvégi házként

Soroksár-Újtelep fiatal településrész, ezen
a környéken puszta és sós mocsár volt
mindig. Ha meg akarjuk művelni a pusztát, magot kell vetni belé, hogy új élet költözzön oda. Ezért formázott magot az első
vázlatokon a ház, héja alá gyűjtve a gyülekezeti élet színtereit, ezért lett a magból
kitörő hajtás a torony, amelynek virágsisakjában a termőtestben magként ott
a harang, ami elviszi az igehirdetés hírét
az embereknek. A terv a gyülekezet több
tagjának is elnyerte a tetszését, de a vezetőség elutasította. Ezután híres megépült
példákra hagyatkozva újra kezdtem a tervezést, a népi építészetből – amely a hagyományos református templomok belső
világának meghatározó forrásvidéke – és
annak polgári átültetéséből merítve igye-

keztem fölvázolni az új tervet. A trianoni
tragédiát követően Felvidékről, Erdélyből
és máshonnan is menekültek Soroksárra
honfitársaink, akik szorgalmuknak, akaraterejüknek köszönhetően építői lettek
a környéknek. A kitelepítéseket átvészelő
svábok is fontos nemzetalkotók maradtak.
Ennek a találkozásnak és az együtt dolgozásnak a helye a településrész. A templom tömege köré csoportosuló emeletes
házakon és tornyon felismerhető néhány
erdélyi, felvidéki, sváb és más népi tömegformálási alapeset, amelyet a parasztház léptékről mai polgári ház léptékűvé
nagyítottam. Ezzel egy olyan képet akartam rajzolni, amelyen Isten házához sereglenek és összekapaszkodnak a testvérek.
Körülállják az úrasztalát és a szószéket,
mint a templomtér tartópillérei, amelyek
a középen lévő Jézus Krisztust és a köré
csoportosuló apostolokat idézik meg fejezetükön megjelenő attribútumokkal.
Ökologikus alapelvek mentén készült a
terv, a fenntarthatóságot és energiaracionalitást is szem előtt tartva.
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K ö n yva j á n l ó

MAKOVECZ 80’

2011-ben hunyt el Makovecz Imre, a magyar organikus építészeti iskola megteremtője. A kötet az ő
munkásságának 2002-2011 közötti, utolsó alkotói
szakaszát dolgozza fel, évekre bontva fogja össze
Makovecz terveit, írásait, illetve a róla szóló tanulmányokat, a vele készült interjúkat. Nem monografikus feldolgozásra vállalkozik, hanem az életmű
alapos ismeretéhez kínál fogódzót, folytatva azt az
albumot, amelyet Gerle János, Makovecz oeuvrejének krónikása készített, és amely 2002-ben az
EPL Kiadó gondozásában jelent meg.

Konferencia – Köny vbemutató
Makovecz Imre 80. születésnapja tiszteletére a
Makovecz Imre Alapítvány, a Magyar Művészeti
Akadémia és a Kós Károly Egyesülés szervezésében
egynapos konferenciát rendeznek november 23-án
a Pesti Vigadó Makovecz Termében. A rendezvény
szakmai felelőse az egykori tanítvány, Csernyus
Lőrinc építész. A konferencia előzetes programja:
Makovecz Imre munkásságának nemzetközi
megítélése a még élő, nagy tekintélyű kortársain
keresztül, valamint az egyelőre csak terveken
létező Szent Mihály-templom összevetése a
barcelonai Sagrada Família építéstörténetével
(előadók: Jonathan Glancey, Kelf Treuner, Markku
Komonen, Martin Drahovsky, Kelf Treuner, Jordi
Bonet, Nagy Ervin). A Kós Károly Egyesülés tagjai
számára a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
További információk a Magyar Művészeti Akadémia honlapján találhatók.

Makovecz Imre munkásságát Japántól Dél-Amerikáig az egész világon elismerik, a brit, az amerikai
és a skót építész szövetségek tiszteletbeli tagjukká
választották, megkapta a Francia Építészeti Akadémia Nagy Aranyérmét. Nevéhez fűződik a Kós
Károly Egyesülés és a Magyar Művészeti Akadémia
megalapítása. Építészeti és azokhoz szorosan kapcsolódó társadalmi elképzelései korunk fogalmaihoz képest messze előre mutatnak. Halála után a
sokoldalú, társadalomformáló erejű életműnek –
és vele együtt az organikus építészetnek – a kortárs
művészeti és szellemi életben elfoglalt helye átfogó
feldolgozásra vár. Ez a könyv, a Gerle által szerkesztett első kötettel együtt, immár a teljes alkotói
pályáról pontos képet ad. Nem csupán a tervek és
épületek részletes bemutatására vállalkozik, de
tükrözi azoknak kortárs fogadtatását is, és legközelebbi munkatársainak visszaemlékezésével megidézi
Makovecz Imre nagy hatású személyiségét. Azt az
építészt, aki látomásszerű terveivel, az emberi méltóságot szolgáló épületeivel a 20. század végén és a
21. század elején ember és világ, fent és lent talán
újra megvalósítható egységének kifejezésére törekedett. A két kötet együttes kiadása egyben Makovecz
Imre 80. születésnapját köszönti.

Az eseményhez kapcsolódva tartják november 18-án
17 órakor a MÉSZ Kós Károly termében a Makovecz
Imre-életműkönyv új kötetének bemutatóját, amely
a 2002–2011 közötti időszakot öleli fel, Götz Eszter
szerkesztésében. A kötet grafikai szerkesztője
Makovecz Benjamin.

Belgiumtól Magyarországig

„ A RR A F E L É ”

Grekof ski Nathalie kiállítása

Rudolf Mihály kiállítása

Szeptember 21. és október 3. között volt megtekinthető Grekofski Nathalie belga építész 25 éves
jubileumi kiállítása a MÉSZ Kós Károly Termében.
A kiállításhoz, amelyet Dévényi Sándor nyitott
meg, három előadás is kapcsolódott Az őszi napforduló napján – Belgiumi éveim 1990-ig, Szent
Mihály napjának előestéje: Magyarországi éveim,
és A jövő építészetének csírái címmel.

A Miskolci Galériában szeptember 17. és október 10.
között volt látogatható Rudolf Mihály DLA építész és
22 tanítványának kiállítása. A megnyitón köszöntőt
mondott prof. Ferencz István Habil. DLA, a kiállítást
Bodonyi Csaba DLA építész, Sulyok Miklós művészettörténész nyitotta meg. Rajzok, tervek, országos
és nemzetközi pályázatok tablói, épületfotók és makettek mutatták be az Ybl-díjas építész által vezetett,
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miskolci székhelyű Hadas műterem munkáit.
A tárlathoz több előadás (Torna és Gömör építészete a múltban, Szent Mihály arkangyal titulusú
templomok, A tárgytól az építészeten át a településig)
és kerekasztal beszélgetés (A Miskolci Építész
Műhely és a Kollektív Ház) kapcsolódott.

71

Fachwerk a Schwäbische Türkei területén:
a magyarországi fachwerk építkezés topográfiája
A könyv építészettörténeti monográfia, mely emléket állít a Tolnában, Baranyában élő németek
tradicionális építkezésének. Középpontjában
a Schwäbische Türkei területén, Magyarország
legnagyobb összefüggő német vidékén található
2-300 éves gerendavázas házak állnak. E témában
hiánypótló mű, melyben a szerző saját kutatásai,
felmérései alapján tudományos igénnyel tárja fel
e sajátos építészet gyökereit, lehetőségeit, szerkezeteit és évszázadokon átívelő életét.

Szerző: Dobosyné Antal Anna,
műemlékvédelmi szakmérnök
Kiadó: Kvanum
Megjelenés éve: 2008
Terjedelem: 224 oldal
Megjegyzések: Összefoglalás magyar,
német és angol nyelven

Makovecz Imre és Arvo Pärt a Csend művészei.
A Templomépítő a lélek csöndjére álmodta katedrálisát, a zeneszerző hangokból épít templomot
a csend köré. A két, szinte egy időben született
alkotó lelki és művészi rokonsága vitathatatlan:
a Teremtés értelmét, Isten állandó jelenlétét
a gyökerekig leásva s művészetükön átszűrve,
hatalmas erővel fogalmazzák meg. Médiumok,
akik a természet és a transzcendens között
közvetítenek. Makovecz látomásos rajzai, felszentelt és meg nem épülhetett templomai,
írásai láttán megkerülhetetlen a párhuzam a
gregoriántól ihletett, kozmikus erőt hordozó Lamentatéval. A tíz tételből álló, zongorára és zenekarra írt mű egy léten túli világba kalauzol. A meditatív zene szemlélődésre
kényszerít, a sirató fájdalma a csendekben
feloldódik, és elmerülünk a gondolattalan érzelmek, a Lélek csendje végtelen világában.
A koncerten felcsendülő második műben a
Holdudvarház legendája elevenedik meg: Isten
a magyarországi szegénységet, fájdalmat és sok
bánatot látva egy éjjel úgy döntött, felviteti a
Kárpát-medencét a Holdra, hogy az emberek
szálljanak magukba, javuljanak meg. E mesebeli
ház muzsikáját rekonstruálta Kiss Ferenc „hangépítész” ebben a Makovecz Imre tiszteletére felcsendülő, több tételes zeneművében.
forrás: Zeneakadémia
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MAKOVECZ 80’

2011-ben hunyt el Makovecz Imre, a magyar organikus építészeti iskola megteremtője. A kötet az ő
munkásságának 2002-2011 közötti, utolsó alkotói
szakaszát dolgozza fel, évekre bontva fogja össze
Makovecz terveit, írásait, illetve a róla szóló tanulmányokat, a vele készült interjúkat. Nem monografikus feldolgozásra vállalkozik, hanem az életmű
alapos ismeretéhez kínál fogódzót, folytatva azt az
albumot, amelyet Gerle János, Makovecz oeuvrejének krónikása készített, és amely 2002-ben az
EPL Kiadó gondozásában jelent meg.

Konferencia – Köny vbemutató
Makovecz Imre 80. születésnapja tiszteletére a
Makovecz Imre Alapítvány, a Magyar Művészeti
Akadémia és a Kós Károly Egyesülés szervezésében
egynapos konferenciát rendeznek november 23-án
a Pesti Vigadó Makovecz Termében. A rendezvény
szakmai felelőse az egykori tanítvány, Csernyus
Lőrinc építész. A konferencia előzetes programja:
Makovecz Imre munkásságának nemzetközi
megítélése a még élő, nagy tekintélyű kortársain
keresztül, valamint az egyelőre csak terveken
létező Szent Mihály-templom összevetése a
barcelonai Sagrada Família építéstörténetével
(előadók: Jonathan Glancey, Kelf Treuner, Markku
Komonen, Martin Drahovsky, Kelf Treuner, Jordi
Bonet, Nagy Ervin). A Kós Károly Egyesülés tagjai
számára a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
További információk a Magyar Művészeti Akadémia honlapján találhatók.

Makovecz Imre munkásságát Japántól Dél-Amerikáig az egész világon elismerik, a brit, az amerikai
és a skót építész szövetségek tiszteletbeli tagjukká
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Károly Egyesülés és a Magyar Művészeti Akadémia
megalapítása. Építészeti és azokhoz szorosan kapcsolódó társadalmi elképzelései korunk fogalmaihoz képest messze előre mutatnak. Halála után a
sokoldalú, társadalomformáló erejű életműnek –
és vele együtt az organikus építészetnek – a kortárs
művészeti és szellemi életben elfoglalt helye átfogó
feldolgozásra vár. Ez a könyv, a Gerle által szerkesztett első kötettel együtt, immár a teljes alkotói
pályáról pontos képet ad. Nem csupán a tervek és
épületek részletes bemutatására vállalkozik, de
tükrözi azoknak kortárs fogadtatását is, és legközelebbi munkatársainak visszaemlékezésével megidézi
Makovecz Imre nagy hatású személyiségét. Azt az
építészt, aki látomásszerű terveivel, az emberi méltóságot szolgáló épületeivel a 20. század végén és a
21. század elején ember és világ, fent és lent talán
újra megvalósítható egységének kifejezésére törekedett. A két kötet együttes kiadása egyben Makovecz
Imre 80. születésnapját köszönti.

Az eseményhez kapcsolódva tartják november 18-án
17 órakor a MÉSZ Kós Károly termében a Makovecz
Imre-életműkönyv új kötetének bemutatóját, amely
a 2002–2011 közötti időszakot öleli fel, Götz Eszter
szerkesztésében. A kötet grafikai szerkesztője
Makovecz Benjamin.

Belgiumtól Magyarországig

„ A RR A F E L É ”

Grekof ski Nathalie kiállítása

Rudolf Mihály kiállítása

Szeptember 21. és október 3. között volt megtekinthető Grekofski Nathalie belga építész 25 éves
jubileumi kiállítása a MÉSZ Kós Károly Termében.
A kiállításhoz, amelyet Dévényi Sándor nyitott
meg, három előadás is kapcsolódott Az őszi napforduló napján – Belgiumi éveim 1990-ig, Szent
Mihály napjának előestéje: Magyarországi éveim,
és A jövő építészetének csírái címmel.

A Miskolci Galériában szeptember 17. és október 10.
között volt látogatható Rudolf Mihály DLA építész és
22 tanítványának kiállítása. A megnyitón köszöntőt
mondott prof. Ferencz István Habil. DLA, a kiállítást
Bodonyi Csaba DLA építész, Sulyok Miklós művészettörténész nyitotta meg. Rajzok, tervek, országos
és nemzetközi pályázatok tablói, épületfotók és makettek mutatták be az Ybl-díjas építész által vezetett,

Országépítő 2015|03

miskolci székhelyű Hadas műterem munkáit.
A tárlathoz több előadás (Torna és Gömör építészete a múltban, Szent Mihály arkangyal titulusú
templomok, A tárgytól az építészeten át a településig)
és kerekasztal beszélgetés (A Miskolci Építész
Műhely és a Kollektív Ház) kapcsolódott.
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Csernyus Lőrinc

felújítása) Tokaj-Hegyaljához kötik, 2012-ben az AXIS tag-

szülőfalujának

Ybl-díjas építész (2012), BME Építészmérnöki Kar (1986).

jaként Kós Károly-díjat kapott. Több építészeti témájú pub-

kidolgozásában, helyi felmérő táborok szervezésében,

1985–86 ÉVITERV, 1986–90 MAKONA, 1990– a Triskell Kft.

likációja jelent meg a Magyar Építőművészet, a Borbarát

a rendezési terv értékvédelmi munkarészének kidolgozá-

munkatársa, utóbbinak társtulajdonosa. 1989-től a Kós

Magazin és az Országépítő folyóiratban.

sában, a helyi középületek felújításában. 1996–2014-ig

értékvédelmében:

védelmi

rendelet

önkormányzati képviselő volt, jelenleg a Závod Értékeiért

Károly Egyesülés tagja, 2007-től a Vándoriskola vezetője.
1996–2002 Üröm, 2003–2009 Fehérgyarmat, 2005–2010

Kuli László

Közalapítvány vezetőjeként a helyi értékvédelmi pályá-

Solymár, 2005–2010 Bonyhád, 1987-től Csenger főépítésze.

Építész, YMMF Magasépítési szak (1992), Építésztervező

zatok koordinálását végzi. Építészként saját vállalkozása

Pest Megye Építészeti Nívódíj (2001), Magyar Művészetért

szakmérnöki képzés (1995), KKE Vándoriskola (1999).

ügyvezetője, 2012-től a Pécsi Egyházmegye építésze.

díj (2009), Kós Károly-díj (2011), Év Főépítésze díj (2012).

Vándorépítész Kft. tagja, alapítója (2002–2010), Trilit
Építészeti és Konstrukciós Iroda Kft. munkatársa (2010–

Sziklai Ákos

Csóka Balázs

2012). A Kós Károly Egyesülés tagja. Budajenő Település-

Építész, BME (1988), KKE Vándordiploma (1992), mes-

Építész, BME (2005), Kós Károly Egyesülés Vándoriskola

fejlesztési Bizottságának elnöke, a Budajenő, Budakeszi,

terei: Jankovics Tibor, Lőrincz Ferenc, Dévényi Sándor,

(2014), mesterei: Litkei Tamás, Turi Attila, Salamin Ferenc.

Piliscsaba, Pilisszentiván, Zsámbék Építészeti Tervtanács

Makovecz Imre. 1992–1994 Kaposterv, Lőrincz Ferenc

Budajenő főépítésze (2015–), Az Év Vályogháza díj (2013)

tagja. Budajenő alpolgármestere. Pest Megye Építésze-

munkatársa, 1994-től független építész, több vertfalú

birtokosa, az Országépítő folyóirat szerkesztője.

ti Nívódíj (2009), Pest Megye Kulturált Településért díj

ház tömése készült vezetésével.

Turi Attila

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2012), PPKE-BTK

Skaliczki Judit

Ybl-díjas építész (2003), BME Építészmérnöki Kar (1985).

francia-szak. A Makovecz Organikus Építészeti Úti-

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2006), diploma kü-

Idol Gmk. (1985–87), MAKONA (1987–90) munkatársa,

könyv szerzője (2011, EPL kiadó). A DNS-Műterem társ-

löndíjban részesült. 2003–2004 Erasmus tanulmányút

Triskell Kft. társalapítója (1990–). Budakalász (1995–)

alapítója, 2013-tól az Országépítő felelős szerkesztője.

Lyonban. Munkahelyek: EEA Architects, Tiba Építész
Stúdió. 2014 óta a BME Építőművészeti Doktori Iskola

Erhardt Gábor

hallgatója, kutatási területe az épített környezeti nevelés.

1998-ban diplomázott a BME Építészmérnöki Karán, majd
a Kós Károly Egyesülés vándorépítésze volt.

Szász Gábor

2002 óta az AXIS Építésziroda Kft. munkatársa. Tervezési

Építészmérnök, mérnöktanár, tervező szakmérnök, JPTE-

munkái (új borászati épületek építése, műemléki épületek

PMMFK. Závodiként részt vett a számos díjjal elismert

Kedves Barátunk!

velünk!

velünk!

(2009), Urbanisztikai Társaság különdíja (2011).

Dénes Eszter

velünk!
Szeretettel meghívunk irodánk 25 és a Kaláka mozgalom
15 éves fennállásának alkalmából szervezett
Első Budapesti Fűzépítő Kalákánkra, amelyet 2015. október 21-25. között
a XXI. kerület Osztó-szigeten, a Kvassay-zsilip területén tartunk.
Ha tudsz, kesztyűt, munkaruhát és gumicsizmát, vagy bakancsot hozz magaddal!

Kedves Barátunk!

Amennyiben tevőleges részvételed mellett is szeretnéd támogatni Alapítványunk
Kedves Barátunk!
irodánk 25 és a Kaláka mozgalom
és Devecser főépítésze (2010–2012), a Magyar Építész Szeretettel meghívunk
tevékenységét, úgy adományodat juttasd el az Ars Topia Alapítvány
velünk!
15 éves fennállásának alkalmából szervezett
alábbi bankszámlaszámára: MagNet Bank 16200151-00200918
Kamara alenöke. BME Lakóépülettervezési Tsz. korrektor
Első Budapesti Fűzépítő Kalákánkra, amelyet 2015. október 21-25. között
Szeretettel meghívunk irodánk 25 és a Kaláka mozgalom
Amennyiben részt szeretnél venni,
(2004–), a MMA rendes tagja (2012). Pest Megyea XXI. kerület Osztó-szigeten, a Kvassay-zsilip területén tartunk.
Kedves Barátunk!
kérjük jelezd szándékod a pagony@pagonyiroda.hu mail címen. 15 éves fennállásának alkalmából
szervezett
tudsz, kesztyűt, munkaruhát és gumicsizmát, vagy bakancsot hozz magaddal!
Építészeti Nívódíj (1997, 1999, 2002, 2003, 2006,Ha
2009),
Kedves Barátunk!
Szeretettel meghívunk irodánk 25 és a Kaláka mozgalom

velünk!

Év Főépítésze díj (2011).
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A Kós Károly Egyesülés örökös tagjai:
Kálmán István | Kampis Miklós | † Makovecz Imre

Cégek:

A L A P O T T E RJ E S Z T I K :
Éghajlat Könyves Kávézó (1117 Bp., Karinthy Frigyes út 9.)
Fehérlófia Könyvesbolt (1084 Bp., József utca 8.)
FUGA Budapesti Építészeti Központ, (1052 Budapest,
Petőfi Sándor utca 5.) | Gondolat Kiadói Kör, (1053 Bp.,
Károlyi Mihály utca 16.) | Írók Boltja, Parnasszus Kiadó
Kft. (1061 Bp., Andrássy út 45.) | LAPKER Zrt. (1097 Bp.,
Táblás utca 32.) | Líra Könyv Zrt., Szakkönyváruház
(1065 Bp., Nagymező utca 43.) | Lyra Könyvesház Kft.
(2600 Vác, Piac utca 1.) | Magyar Építőművészek
Szövetsége (1088 Bp., Ötpacsirta utca 2.) | Püski Kiadó
Kft. (1013 Bp., Krisztina körút 26.) | Ráday Könyvesház
(1092 Bp., Ráday utca 27.) | SZKITIA Nagykereskedés
(1063 Bp., Szondi utca 60.) | Vince Kiadó, Műcsarnok
könyvesbolt (1146 Bp., Dózsa György út 37.)

Archevil Kft. | AXIS Építész Iroda Kft. | BEÖTHY & KISS Építésztervező és Geodéta Mérnökiroda Kft.
BODONYI Építész Kft. | CompArt Kft. | Csíky és Társa Beruházásszervező Kkt.
DÉVÉNYI ÉS TÁRSA ÉPÍTÉSZ Kft.| GOMÉP Kft. | Győri István | Hayde Tibor/NRZST Kft.
KOMÁRY Építő Kft. | KÖR ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Kft. | KŐSZEGHY ÉPÍTÉSZET Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
KVADRUM Építész Kft. | Litkei Építésziroda Kft. | MAKONA Építész Tervező és Vállalkozó Kft.
Mediterrán Kerámia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | MÉRMŰ 87 Építészeti és Geodéziai Kft.
OPEION Kft. | PAGONY Táj- és Kertépítész Kft. | Pallér 2 Kft. | PARALEL Építésziroda Kft.
SÁROS és Társa Építésziroda Bt. | TÁJRAJZ Tájépítész Bt. | TRISKELL Épülettervező Ipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.
Vándorépítész Tervező és Szolgáltató Kft.
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Csernyus Lőrinc

felújítása) Tokaj-Hegyaljához kötik, 2012-ben az AXIS tag-

szülőfalujának

Ybl-díjas építész (2012), BME Építészmérnöki Kar (1986).

jaként Kós Károly-díjat kapott. Több építészeti témájú pub-

kidolgozásában, helyi felmérő táborok szervezésében,

1985–86 ÉVITERV, 1986–90 MAKONA, 1990– a Triskell Kft.

likációja jelent meg a Magyar Építőművészet, a Borbarát

a rendezési terv értékvédelmi munkarészének kidolgozá-

munkatársa, utóbbinak társtulajdonosa. 1989-től a Kós

Magazin és az Országépítő folyóiratban.

sában, a helyi középületek felújításában. 1996–2014-ig

értékvédelmében:

védelmi

rendelet

önkormányzati képviselő volt, jelenleg a Závod Értékeiért

Károly Egyesülés tagja, 2007-től a Vándoriskola vezetője.
1996–2002 Üröm, 2003–2009 Fehérgyarmat, 2005–2010

Kuli László
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Solymár, 2005–2010 Bonyhád, 1987-től Csenger főépítésze.

Építész, YMMF Magasépítési szak (1992), Építésztervező
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Pest Megye Építészeti Nívódíj (2001), Magyar Művészetért

szakmérnöki képzés (1995), KKE Vándoriskola (1999).

ügyvezetője, 2012-től a Pécsi Egyházmegye építésze.

díj (2009), Kós Károly-díj (2011), Év Főépítésze díj (2012).
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Sziklai Ákos

Csóka Balázs
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Építész, BME (1988), KKE Vándordiploma (1992), mes-

Építész, BME (2005), Kós Károly Egyesülés Vándoriskola
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(2014), mesterei: Litkei Tamás, Turi Attila, Salamin Ferenc.
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Erhardt Gábor
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Szász Gábor
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15 éves fennállásának alkalmából szervezett
Első Budapesti Fűzépítő Kalákánkra, amelyet 2015. október 21-25. között
a XXI. kerület Osztó-szigeten, a Kvassay-zsilip területén tartunk.
Ha tudsz, kesztyűt, munkaruhát és gumicsizmát, vagy bakancsot hozz magaddal!
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ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS

2100 Gödöllő, Rét u. 37.
Tel/fax: +36 (28) 420-995
epkomplex@epkomplex.hu

Játszható terek... kaland, élmény, kihívás...
Ilona-malom Muhely Bt.

H-8294 Kapolcs Kültelek 1. tel: +36 70 941 1143
muhely@ilonamalom.hu www.ilonamalom.hu
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Új kapolcsi telephelyünkön kibovült kapacitással,
egyedi kötélhálógyártó technológiával állunk rendelkezésükre.

8200 Veszprém, Radnóti tér 2/a | telefon: +36 (88) 423-888
fax: +36 (88) 424-883 | e-mail: titkarsag@veszprember.hu

www.veszprember.hu
építőipari fővállalkozás | generálkivitelezés | műszaki szakértés
beruházások szervezése, teljes körű lebonyolítása | műszaki ellenőrzés, tervellenőri tevékenység
közbeszerzési eljárások lebonyolítása | közbeszerzési tanácsadás | projektmenedzseri tevékenység

VeszprémBer Zrt.

Krizsanyik és Társa Kft.
Egyedi nyílászárók gyártása
2173 Kartal, Hunyadi út 24/b
Telefon/fax: +36 (28) 437-564 | Mobil: +36 (30)960-3030
E-mail: janos@krizsanyikkft.hu

SOKON Építőipari és Kereskedelmi Kft.
2484 Agárd, Széchényi úti pavilonsor,
telephely: 8095 Pákozd, Dinnyési út 6.
tel.: +36 22 579 000 • fax.:+36 22 579 001
e-mail: sokon@t-online.hu • www.sokon.hu

Hőszigeteljen most, és
nyerje vissza hőszigetelése árának
akár kétszeresét!

Baumit
nyereményjáték

A makói termál- és gyógyfürdő épületének rétegelt
ragasztott fa elemeit gyártottuk, és az Egyesülés felügyelete
mellett végeztük a szerkezet szerelési munkáit.

A linóleum tradicionális és innovatív burkolat, amelyet a BAUHAUS irányzat
művészei tettek világhírűvé. Természetes alapanyagokból áll, így a fenntartha
tó építészet építőanyaga, gyermekeink életkörnyezetét természetessé teszi
bölcsődék, óvodák, iskolák, tornacsarnokok ideális padlóburkolataként.
A kellemes tapintású és hőérzetű linóleum gyógyító hatással van az emberi
szervezetre, és antibakteriális tulajdonságokkal is bír. A linóleum alkotórészei:
lenolaj, gyanta, parafa, faliszt, mészkő és juta.
H-1119 Budapest, Keveháza u. 1-3 | tel: +36 1 382 9098 | www.armstrong.eu
1. Vásároljon minimum 100 m2-es felületre elegendő

Baumit hőszigetelő rendszert és nyerjen!

Szabó Tamás asztalosmester

PERBÁLABLAK

igényes fa nyílászárók, háromrétegű üvegezéssel,
műemléki épületekre, családi házakra, passzív házakra

2. Regisztráljon online 2015. június 1. és november 30. között.
3. Adja meg adatait és töltse fel a vásárláskor kapott számla fotóját.

Minden 10. regisztráló a számlán szereplő bruttó összeg 30%-át,
minden 50. regisztráló a számlán szereplő bruttó összeg 100%-át,
minden 100. regisztráló a számlán szereplő
bruttó összeg 200%-át nyeri meg.

2074 Perbál, Fő út 70. | tel: +36 (26) 370-280, +36 (20) 385-3187

perbalablak@t-online.hu | www.perbalablak.hu
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A linóleum tradicionális és innovatív burkolat, amelyet a BAUHAUS irányzat
művészei tettek világhírűvé. Természetes alapanyagokból áll, így a fenntartha
tó építészet építőanyaga, gyermekeink életkörnyezetét természetessé teszi
bölcsődék, óvodák, iskolák, tornacsarnokok ideális padlóburkolataként.
A kellemes tapintású és hőérzetű linóleum gyógyító hatással van az emberi
szervezetre, és antibakteriális tulajdonságokkal is bír. A linóleum alkotórészei:
lenolaj, gyanta, parafa, faliszt, mészkő és juta.
H-1119 Budapest, Keveháza u. 1-3 | tel: +36 1 382 9098 | www.armstrong.eu
1. Vásároljon minimum 100 m2-es felületre elegendő

Baumit hőszigetelő rendszert és nyerjen!

Szabó Tamás asztalosmester

PERBÁLABLAK

igényes fa nyílászárók, háromrétegű üvegezéssel,
műemléki épületekre, családi házakra, passzív házakra

2. Regisztráljon online 2015. június 1. és november 30. között.
3. Adja meg adatait és töltse fel a vásárláskor kapott számla fotóját.

Minden 10. regisztráló a számlán szereplő bruttó összeg 30%-át,
minden 50. regisztráló a számlán szereplő bruttó összeg 100%-át,
minden 100. regisztráló a számlán szereplő
bruttó összeg 200%-át nyeri meg.

2074 Perbál, Fő út 70. | tel: +36 (26) 370-280, +36 (20) 385-3187

perbalablak@t-online.hu | www.perbalablak.hu
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Részletek és akciós feltételek a nyerjenabaumittal.hu oldalon.
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