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Medgyaszay István rendkívül gazdag és sosem igazán megbecsült építőművészeti
munkásságának újraértékelése és a magyar építészet történetében való újra elhelyezése volt a célja az MMA Építőművészeti Tagozata által rendezett egynapos konferenciának, amelyre szeptember 20-án került sor. Ezt követte a Magyar Építőművészek Szövetségében rendezett, filmvetítésekkel egybekötött emlékkiállítás, amely
egyrészt tematikus áttekintést nyújtott Medgyaszay munkásságáról, másrészt képet
adott a felújított, és a sajnos pusztulófélben lévő épületeiről is. Fontos megjegyezni,
hogy Medgyaszay bérházépítészetének egyik legjelentősebb alkotása éppen a közelmúltban semmisült meg: a Dorottya u. 8. szám alatti lakóházat, amelynek létrehozásában a gödöllői művészek is közreműködtek, a helyi védettség ellenére egyszerűen
lebontották. A Vigadóban rendezett konferenciát Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter nyitotta meg. A politika és az építészet kapcsolatát Fernezelyi
Gergellyel is érintjük a főépítészi interjúban, de ezt a témát taglalja lapunk egykori
főszerkesztője, Kőszeghy Attila gondolatébresztő írása is. A megnyitóbeszédet teljes
terjedelmében közöljük, tekintettel arra, hogy az alkotó méltatásán túl a teljes építésztársadalomhoz szól. Aktuális és hiánypótló üzenetet fogalmaz meg, egyértelmű
irányt mutat, hangsúlyokat villant fel.
E lapszámunkban két, a Kós Károly Egyesülés által nagyra becsült személyiségtől búcsúzunk: Mőcsényi Mihály professzortól, a tájépítészet legendás alakjától, valamint
Makoldi Sándor festőművésztől, tanártól és néprajztudóstól. Közös vonásuk, Buella
Mónika szavaival élve: „a világban helyén lévő ember, egy − a szó minden értelmében −
teljes életút nyugalma”.
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Mindig nagy kitüntetés, ha a Művészeti Akadémiára eljöhetek − professzor úr
meghívása alapján −, még nagyobb kitüntetés, hogy ha egy olyan kreatív szakma
képviselői előtt beszélhetek, akik felüdülést jelentenek a politika és a parlament
hétköznapi csatáiban. Bevallom őszintén, hogy amikor a miniszterelnök úr arra
kért 2014-ben, hogy a kormányban az
építészetért és az építésügyért viseljek
felelősséget, kicsit elbizonytalanodtam,
hogy helyes lépés-e ez. Ma sem vagyok
biztos abban, hogy a döntés helyes volt-e.
Abban azonban igen, hogy kollégáimmal
− elsősorban önökkel, a magyar építésztársadalommal − az elmúlt harminc esztendőt illetően az utóbbi két-három évben
tettük a legtöbbet annak érdekében, hogy
képes legyen megújulni a magyar építészet, és a magyar építés ügye. Másrészről
azért is állok itt örömmel, mert Makovecz
Imre egyik leginkább kritizált politikusai közé tartozom, akit a Mester számos
alkalommal komoly kritikával illetett.
Nyugtázhatom, hogy kritikái nem voltak
hiábavalóak, hiszen sokat tanultam azokból. Igyekeztem az elmúlt esztendőkben e
bírálatokat felhasználni, és a tanácsokat,
a nagy mondásokat megfogadni.
A kollégáim arra biztattak − tekintettel
arra, hogy nemsokára elkerülhetetlenül,
és a politikai viszonyokat illetően megkerülhetetlenül nehéz időszak következik az életünkben, hiszen a politikusok
megzavarodási időszaka, a választási
kampány következik −, hogy mindenféleképpen hozzam szóba, hogy a kormány mennyi minden jót tett a magyar
építészet érdekében. Ezzel azonban −
Medgyaszay István életművét ismerve,
megismerve − csínján bánnék. Annál
inkább fogy az ember önbizalma, minél
többet ismer meg a Mester életművéből és gondolataiból. Annyit azonban
szóba hoznék − köszönettel illetve a
magyar építésztársadalom jelen lévő
és jelen nem lévő tagjait, a Magyar Épí-

tész Kamarát, különösképpen a Művészeti Akadémiát −, hogy az elmúlt esztendőkben komoly munkát tudhatunk
magunk mögött: 2015-ben a Nemzeti
Építészetpolitika Kézikönyvét adhattuk
ki közösen, számos civil szervezet és
közreműködő együttműködésének köszönhetően, 2018. január elsejére pedig
Magyarország minden településén megszületnek a Településképi Arculati Kézikönyvek. Van nemzeti építészetpolitika,
és minden magyar település lehetőséget kapott arra, hogy összefoglalja: mit
gondol egy közösség, egy társadalom,
egy helyi közösség életviszonyairól,
az építészet ügyéről. Mi az építészet
ügyére nem bürokratikus teherként,
nem szabályozási felelősségként és
feladatként tekintünk, hanem óriási
lehetőségként, és stratégiai ágazatként. Egyáltalán nem mindegy, hogy mit
építünk, és nem mindegy, hogy milyen
épületekben éljük az életünket. Korántsem mindegy, s ebben óriási a felelőssége a mai kor építészeinek, hogy vajon
a gyermekeink és unokáink mit látnak
Budapest és a magyar települések utcáin. Milyen épített környezetben alakul
ki a világképük, az ízlésük. Ezen épületek alapján hogyan lesznek képesek
elfoglalni az otthonaikat, a munkahelyeiket, és megélni a hétköznapokat.
Úgy gondolom, hogy az építészetnek
nemcsak az a küldetése, hogy tégláról,
habarcsról, kövekről szóljon, hanem annál sokkal több. Ennek okán tartottam
nagyon fontosnak a mai konferencia
megrendezését, az emlékezés kötelességén túl a figyelmeztetés okán is.
Mi a figyelmeztetés lényege? Ma, amikor Magyarország számára még talán a
velünk szembenállók által sem megkérdőjelezhető módon gazdasági lehetőségek nyílnak, az alkotás lehetősége nyílik
meg. Soha ennyi építőipari beruházás
nem zajlott az országban, sem az iparban, sem a magánszférában. Óriási kérdés az, hogy mit építünk. Ebben önkritikusnak kell lennünk − az egyik szemünk
sír, a másik nevet, tekintettel arra, hogy
számos jó mellett számos borzalmas
dolog is épül az országban. Ennek az

 A Nem z et i P a nt e on, Me d g y a s z ay I s t v á n a k v a r ellje (r é s z let), 1906

az oka, hogy nincs pontos fogalmunk
arról, mi is a magyar építészet feladata
2017-ben a világban, Magyarországon,
Közép-Európában vagy Európában.
Úgy gondolom, nagyon sokan vannak,
mint ahogy voltak is a 19. században
és a 20. században, akik beérik azzal,
hogy utánzói legyenek a nyugati világnak, és a nyugati modellnek. Utánzói,
nagyon precíz, professzionális másolói
legyenek azoknak a trendeknek, amelyek érthető módon alakítják a nyugati
társadalmak építészeti ízlését és világát az angolszász gondolkodás, vagy
a kontinentális gondolkodás megjelenéseképpen, vagy éppen a Távol-Kelet
építészeti zseni kultuszának következtében szivárognak be, és épülnek be a
világ építészeti ízlésébe. Az a kérdés,
hogy egy jó másolattal, egy jó copyval
megelégedhetünk-e mi, magyarok. Egy
olyan nemzet, amelynek a nyelve kizárja azt, hogy megértsék. A nyelvünk
kizárja azt, hogy mások megértsenek
bennünket. Tehát nem várhatjuk el azt,
hogy az általunk elmondott szavak és
mondatok megértetik a gondolkodásmódunkat, megértetik a bánatunkat
vagy örömünket. Számunkra Bartók,
Medgyaszay, Makovecz, Kodály az, aki
képes kifejezni, hogy mit gondolunk a
világról, hogy mik vagyunk mi, magyarok. Ezért azt hiszem, hogy 2017-ben
és a következő években nem szabad
kompromisszumokat kötnünk az építé-
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szet ügyében. A magyar építészetnek
magyar építészetnek kell lennie, mondania kell valamit, akár erőltetetten is
arról, hogy milyen a mai magyar világ,
mit üzen ma Magyarország a világnak.
Nekünk az építészet a nyelvünk − ahogy
Medgyaszayról mondták, ő az építészet
Bartókja, és valóban így van. Azok a
legsikeresebb korszakaink, a szellemi
teljesítményünk legsikeresebb napjai,
hetei és évei, ahol képesek voltunk akár
zenében, akár építőművészetben vagy

képzőművészetben önmagunkat kifejezni. Azért, hogy a szót ne szaporítsam,
és még inkább azért, hogy méltó emléket tudjak állítani rövid köszöntőmben
a Mesternek, néhány sort papírra vetettem, amit most kivételesen fölolvasnék.
Ez részben megkíméli önöket a zavaros
és hosszú élőbeszédtől, másrészről pedig
összeszedettebb gondolatokra inspirál.
Igen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy
olyan mesterünk emlékének szenteltük

For r á s : W ik ipe d ia
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ezt a konferenciát, akinek az életében
és az örökségében a 20. század szinte
teljes magyar történelme tükröződik.
Egy hosszú és szélsőséges évszázad
történelme, amelyet nemcsak a világháborúk és a diktatúrák tettek sűrűbbé és hosszabbá − sokkal hosszabbá és
sokkal sűrűbbé −, mint a korábbi századokat, hanem az innováció, a technikai
fejlődés elképesztő sebessége és mértéke is. Medgyaszay pályájában, illetve
emlékezetében egy olyan század történelme is tükröződik, amelyet a remény
és a reménytelenség közötti szüntelen
várakozás tett szélsőségessé minden
építész életében. A nemzeti függetlenség reményének fel-felcsillanása, és e
remények szinte menetrend szerint érkező elvesztése, vagy inkább elvétele
volt a két szélsőség. Medgyaszay István a kiegyezés utáni, világvárossá váló
Budapesten született, a polgárosodó,
gyarapodó Magyarországon nőtt fel, és
a világhatalommá váló Monarchiában
érett be alkotóként. Ebben a fizikai és
szellemi térben vált művelt európai,
és szinte vallásosan magyar építés�szé. Medgyaszay István hite valóban
a magyarsága volt. Sosem lett hűtlen
Magyarországhoz, pedig Magyarország
nagyon is hűtlen lett hozzá, mint oly
sok minden máshoz, ami nemzeti volt
és magyar az elmúlt kétszáz esztendőben. 1953-ban például ezt írta egy
párttitkár az akkor már 76 éves, de még
mindig dolgozni akaró Mesterről: „Folyó
hó 13-án egyéni beszélgetést folytattam Medgyaszay szaktárssal. Beszélt
életéről, hogy sokat utazott külföldön,
és így sokat is tanult. Egyéni véleményem, hogy Medgyaszay szaktárs idős
kora ellenére jó munkát végez, de azt
inkább egyéni érdekből teszi. Mivel ellenséges megnyilvánulásai ez idáig nem
voltak, és alkalmazkodó, munkahelyén
való meghagyását javasolom.” Ez volt
tehát a legtöbb, amit abban a rendszerben a hazájától Medgyaszay kaphatott:
hogy megtűrjék. A pártonkívülisége
miatt kezdetben kifejezetten támadott
és pocskondiázott, később csak gyanakvással figyelt Mester a Rákosi- és

megmaradni magyarnak? Medgyaszay
munkásságának megannyi csúcsteljesítménye annak igazolása, hogy mindez
a két dolog egyszerre: a magyarság és
a csúcsteljesítmény egyidejűleg nagyon
is lehetséges. Medgyaszay szerint az
értelmes értékekhez az egyénin és a
nemzetin keresztül vezet az út. A nemzeti azonban az ő felfogásában nem
pusztán formai jegyek másolgatását és
szolgai ismételgetését jelenti, hanem
egy olyan programot, amelynek az építészet, az épített környezet is egy kifejezési formája. A technológia lehet modern és nemzetközi, a tartalom legyen
ősi és magyar. Talán így foglalhatjuk
össze azt az ars poeticát, amely Medgyaszay munkásságát jellemezte, és
amely példaként szolgálhat a 21. századi magyar építésztársadalom számára
is. Mindennek igazolására gondoljunk
olyan épületeire, mint a soproni vagy
a veszprémi színház, amelyek formanyelve ősi és nemzeti, számos műszaki
megoldásuk viszont, különös tekintettel a vasbeton szerkezetre, nagyon is
nemzetközi és modern. Egy szép megfogalmazás szerint Medgyaszay színházépítészete nem más, mint nemzeti
költészet vasbetonból.

a korai Kádár-rendszerben legfeljebb
csak segédtervező lehetett. Ám mind
az épített, mind a szellemi öröksége feledésbe merült. Aligha beszélhetnénk
Magyarországon rendszerváltozásról,
ha tűrnénk, ha belenyugodnánk abba,
hogy ez így maradjon. Magyarországnak újra fel kell fedeznie magának Medgyaszayt, akinek az építészete folytatása Lechner iskolájának, és előzménye a
Makovecz-iskolának, a modern organikus építészetnek.
Medgyaszay István az egyik fontos kapocs a múlt és a jelen között a magyar
építészet történetében. Nemcsak erköl-

csi kötelességünk azonban, hanem jól
felfogott érdekünk is Medgyaszay újrafelfedezése. A 21. századnak ugyanis
vannak olyan kihívásai, amelyek lényegüket illetően nagyon hasonlítanak azokhoz a boldog békeidőkhöz, amelyekben
Medgyaszay és kortársai születtek, éltek,
és a kihívásokkal szembesültek.
Hogyan lehet egyensúlyt találni a szédítő technikai fejlődés és a hagyományok megőrzése között? Hogyan illeszthető össze − ahogyan Medgyaszay
korában − a népi építészet emlékezete,
és a vasbeton korszerű technológiája?
Hogyan lehet nyitni a világra, és közben

Igen tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai
kor építészének fontos felelőssége a
nemzeti hagyományok és az európai
trendek, az európai minőség ötvözése,
a harmónia megtalálása. Azt gondolom,
hogy Medgyaszay életpályája, életútja
üzen mindannyiunk számára. Egy építész nemcsak tervez, hanem felelősséget is visel. Felelősséget a jelenért és
a jövőért, hiszen amit kiad a kezéből,
az meghatározza ennek az országnak a
jelenét és a hosszú távú jövőjét is.
Nekünk, mai magyaroknak, felelősséget
érző, gondolkodó, minőséget képviselő
és a nemzet iránt nagyon elkötelezett
építészekre van szükségünk. Ennek a
világnak a megalkotásához kívánok az
építésztársadalomnak, az Építész Kamarának és a Művészeti Akadémiának
nagyon sok sikert, tisztelegve az építészet Bartókja előtt.

Elhangzott az MMA Medgyaszay-konferenciáján, 2017. szeptember 20-án.
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IN T E R JÚ F E R NE Z E LY I G E R G E LY F ŐÉ P Í T É S S Z E L
Te r d i k B á lint
› Tervező építészként, és egy rangos szakmai díjakkal kitüntetett, sikeres műterem
alapító tagjaként hogyan kerültél a főépítészi székbe?

MASTER ARCHITECTS
FERNEZELYI GERGELY

Gergely Fernezelyi is the founding member of a successful art studio. He had also served as the Master Architect of the 8th district
of Budapest until February 2017, before bureaucratic regulations forced him out of his position. Since then, he has been working as a
development consultant to the district. He is adamant in his conviction that architects have a moral obligation to do something good for
society. The 80-thousand strong population of Józsefváros is spectacularly diverse. While Palotanegyed, or the Palace District, is a highly
prestigious neighborhood, the poorest part of the city is also located in Józsefváros. Spanning more than a decade, the urban rehabilitation
scheme realized in the district was a globally recognized professional project. Its success is reflected, among other things, by the fact
that the poorest disctrict has seen the sharpest increase in real estate prices in Budapest. Józsefváros also hosts one of the most unique
integrated urban redevelopment projects in the city, the Corvin Quarter, which has drawn a lot of criticism for its daring architecture and
sheer dimensions. Special emphasis was given to renovating public spaces, and the busy Teleki square was also renovated, with great
success, in the context of community planning.
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Kicsit távolabbról kezdeném… Bár édesanyám is építész, pályaválasztásomra
igazán nagy hatással nagyapám volt, aki
várostervezőként számos várostörténeti könyv szerzője, a Buváti tervezőiroda
vezetője, és rövid ideig Budapest főépítésze volt. Amikor Budapest várostörténetének negyedik kötetét írta, akkor
egyetemistaként én vittem őt autóval a
helyszínekre, mert neki soha életében
nem volt jogosítványa. Együtt jártuk be
a lakótelepeket, akkor éppen azon a fejezeten dolgozott. Abban az időben a
közbeszédben a lakótelep egyet jelentett
a nyomorral, ott lakni maga volt a borzalom. Tőle viszont megtudtam, hogy ez
bizony minden harmadik fővárosi lakost
jelenti Budapest esetében, de országos
szinten is elég nagy ez a százalék, tehát
ilyen módon nyilatkozni minden harma-

dik ember lakhelyéről nem szabad, másrészt a lakótelepek is százfélék. Vannak
köztük egészen nyomasztóak és különlegesen jók, és ez utóbbiaknak is lehetnek
jó és rossz részei. Nagyon érdekesnek
találtam ezt a témát, és máig emlékszem
ezekre a beszélgetésekre. Jóval később,
a válság idején a mi építészirodánk is
kevesebb megbízást kapott, mint általában. Mindeközben meghalt a társam,
Basa Péter, akivel a céget alapítottuk, és
aki nekem nagyon fontos volt, mellette
képzeltem el az egész építészkarrieremet. Kerestem a helyemet, önmagamat.
Elmentem az urbanisztikai tanszék főépítészi szakirányú képzésére. Fél év elteltével éppen ott kerestek meg a VIII. kerületi főépítészi poszt ajánlatával. Ez először
eléggé megijesztett, mert nem gondoltam
erre munka mellett, meg aztán elég nagy
feladatnak is éreztem. Idővel beláttam,
hogy egy ilyen ajánlatot nem sokszor
tesznek az embernek élete során. Így belevágtam, és nem bántam meg. Salamin

Ferenchez – a Főépítészi Kollégium elnökéhez − hasonlóan úgy gondolom, hogy
valamilyen szinten minden építésznek
gyakorlatot kellene szereznie a főépítészi munkában. Egy jó építésznek ugyanis
nem csupán telekben és házban, hanem
városi szinten is kell gondolkodnia egy
tervezési feladat során. Ebből a szempontból nagyon fontos, hogy valódi tapasztalatokkal rendelkezzenek e téren.
Ugyanakkor kihasználatlan lehetőség is
ez az építésztársadalom részére, amely
folyamatosan önérvényesítési problémával küzd mind a politikai, mind pedig a gazdasági szereplőkkel szemben.
A főépítészi poszt erős, és szakmapolitikailag befolyásos pozíció. A főépítész is
építész, aki egyben a polgármester legfontosabb városfejlesztési tanácsadója,
miközben a szakmát képviseli a gyakorló
építészek elől elzárt fórumokon is. Főépítész és gyakorló építész tehát nem ellenségek, egy ügyet szolgálnak. Erre most
kezd ráébredni a szakma is.
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ben, ami a város érdekeit jelenti, kifejezetten agilis és jó városvezető. Olyan
politikus, akinek a kerület és a főépítészi
munka szempontjából nagy az érdekérvényesítő képessége.

› Miért múlt időben fogalmazol, már nem te
vagy a főépítész?

› Azt mondod, hogy egy erős polgármester
mellett a főépítész komoly erő. Kit tekintesz te erős polgármesternek, vagy mitől
erős, mitől jó egy városvezető a főépítész
szempontjából?
Ez nagyon kényes téma… Munkám kezdetekor nagyon féltem a politikától. Nem
szeretem a politikát, az e színtéren zajló
történésekkel sokszor nem értek egyet,
sőt olykor kifejezetten fájdalmasan érint,
pártszimpátiától függetlenül. Úgy általában a politika szerintem gyakran kevesebb jót hoz, mint amennyi kárt okoz.
A közügyekhez való általános viszonyunk
tekintetében azonban az a véleményem,
hogy ha a saját kis portáján, a háza előtti
járdaszakaszán, vagy a saját kis környékén mindenki megtenné azt az egy-két,
sokszor egészen apró dolgot, amire lehetősége van, akkor ez egy csodálatos és
egészen más világ lenne. A legnagyobb
baj az, hogy az emberek nem tesznek
semmit a köz érdekében. Éppen ezért
én végtelenül tisztelem azt, aki a helyi
ügyekben tud jót tenni. Úgy érzem, hogy
a nagypolitika csak szócséplés, hatalomgyakorlás, és annak a hasznait kevéssé
látom. Viszont helyi szinten, azt gondolom, nagyon is meglátszik, hogy ki tesz
valamit az ottani közügyekért, és ki nem.
Ráadásul a helyi szinten az a tapaszta-
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latom, hogy sokkal kevesebb a politikai
értelemben vett konfliktus. A parlamentben nagyon kevés olyan jogszabály van,
amit százszázalékos támogatottsággal
szavaznak meg. Ugyanakkor ez nem ritka a helyi testületben. Egyszerűen azért,
mert a lokális ügyekben vannak annyira
magától értetődő dolgok, amelyek nyilvánvalóan nem lehetnek politikai kérdések. Ezért én, aki addig csak a nagypolitikai csatározásokat láttam, kellemesen
csalódtam a politikában a megbízatásom
kezdetekor. Ha azt kérdezed, hogy egy jó
helyi vezető milyen, akkor azt gondolom,
hogy olyan agilis ember, akinek tényleg a
helyi ügyek fontosak, ehhez kellő bölcsességgel és empátiával rendelkezik, és olyan
jó szakemberekkel veszi körül magát, akik
ebben a folyamatban segíteni tudják.

› A főépítészi karrieredben volt szerencséd
olyan vezetőhöz, aki mellett szakmailag is
ki tudtál teljesedni?
Kizárólag a VIII. kerületben voltam főépítész, ahol Kocsis Máté a polgármester. Ő az országos politikában ismert
személyiségnek számít. Az országos politikai karrierjét azonban nem szeretném
semmilyen módon értékelni, nem az én
dolgom. Személyes tapasztalatom az,
hogy a helyi politikában, a helyi ügyek-

Február óta nem főépítész, hanem
városfejlesztési tanácsadó vagyok a
VIII. kerületben. A köztisztviselői lét egy
nagyon speciális válfaja a közalkalmazotti munkakörnek, amely nagyon kötött
dolog. A köztisztviselő egy szigorú, szinte katonai vagy rendészeti jellegű hierarchiában helyezkedik el. Azt gondolom,
hogy ez a fajta státusz meg az a szakmai
elvárás, ami az építész felé irányul, nagyon nehezen összeegyeztethető. Hiszen
a főépítész szakmai értelemben és személyisége szempontjából is egy önállóan
gondolkodó szakember, nem csupán parancsok végrehajtója. A jelenlegi szabályok miatt olyan nehéz helyzet állt elő,
hogy a megyei jogú városokban és a budapesti kerületekben kizárólag köztisztviselői státuszban lehet főépítészként
dolgozni. Ahogy ezt a Főépítészi Kollégium elnökségi ülésein is kifejtettem, nem
értek egyet ezzel a jogszabállyal, hiszen
ez egyrészt csak konfliktusok árán betartható, másrészt sok kollégát elrettent
attól, hogy vállalják a főépítészi munkát.
Magam is praktikusan úgy működtem,
hogy helyettesem, Iványi Gyöngyvér tartotta kezében a hivatali (köztisztviselői)
szálakat, így tudtam a szakmai kérdésekkel foglalkozni. Ezzel együtt engem ez
a dolog nagyon feszélyezett a munkám
során, nem tudtam igazi jó köztisztviselővé válni, nem ilyen az alkatom. Ráadásul éreztem, hogy szakmai szempontból
sem szabad azzá válnom. A kisebb településeken egy egyszerű megbízási szerződéssel is tud valaki főépítész lenni, ez
szakmai szempontból sokkal gördülékenyebben működő helyzet.

› Mi változott a tanácsadói megbízással?
Hivatalosan nem vagyok főépítész, amit
egyfelől nagyon sajnálok, hiszen egy
főépítész szavainak mindig nagyobb

súlyt vagy jelentőséget tulajdonítanak,
mint egy tanácsadóénak… A fentiek miatt azonban nem volt más megoldása az
előállt helyzetnek. Ezért én most csak
egy részét viszem annak a főépítészi
munkának, amit korábban végeztem.
A másik részéért a korábbi helyettesem
felel, így most ő a kinevezett főépítész.
Ő − ellentétben velem − kiváló köztisztviselő, ugyanakkor nagy szükség van rá,
hogy segítsem a munkáját.

› Korábban Budapest főépítészének is felkértek. Miért nem vállaltad végül a feladatot?
Valóban, volt egy rövid időszak, amikor
felmerült, hogy Finta Sándor után legyek
én az új főépítész. Annak, hogy végül
nem vállaltam el, az az oka, hogy a jó főépítészi munka szerintem összefügg azzal, hogy szakmai értelemben mennyire
működik jól egy város. A főváros nagyon
bonyolult hely, a főpolgármester személyétől függetlenül. Bizonyára egy kistelepülésen is vannak strukturális problémák, de a fővárossal kapcsolatban én
nagyon súlyos, megoldatlan kérdéseket
látok. Csak egy a sok közül, hogy a főváros és a kerületek összessége közigazgatási szempontból nagyon rosszul működő rendszer, tisztázatlan viszonyokkal.
Ez a főváros egészére rányomja bélyegét,
legjobban a Fővárosi Önkormányzatot
terheli. Szakmai értelemben a fővárosi
főépítésznek messze a legbonyolultabb
a helyzete, ráadásul a legkevésbé jól
értelmezett a szerepe. De a kerületek

életében is nagy problémát jelent ez.
A fővárosnak sokkal nagyobb a szerepe,
mint általában másutt, ráadásul a GDP
majdnem a felét adja, ezért ha rosszul
működik, akkor szinte az egész ország
rosszul működik.
Fontos lenne a közigazgatás rendbetétele, nagy szükség lenne a változásra. Nem
hiszem, hogy ezzel a meglátásommal
sokan vitatkoznának, hiszen folyamatos
a konfliktus a kerületek és a főváros között, hatáskör vagy felelősség tekintetében is. A szakmai stábokból többen azt
vallják, hogy míg a kerületek a fejlesztők
érdekeit szolgálják, addig a főváros védi
meg Budapestet attól, hogy a vesztébe
rohanjon. A kerület mindeközben úgy
érzi, hogy a főváros óriási ollóval próbál
csattogtatni a város feje fölött, a kerületi ügyekhez azonban nincs kapacitása. Ugyanakkor nem kéri ki a megfelelő
módon a kerületek szakmai véleményét.
Arról nem beszélve, hogy fővárosi szinten
borzasztó nehezen dől el egy-egy kérdés,
a politikai csatározások miatt akár egy év
is eltelik, mire egy apró, egyszerű ügyet
megoldanak. A fővárosi politika sokkal
inkább hasonlít az országos politikához,
ahol sokszor szakmai szempontból értelmetlen politikai csatározások zajlanak,
míg kerületi szinten ez kevésbé jellemző.
Éppen ezért a kerületek sokszor nem szeretik, ha a fővárosnál van egy ügy, mert
az a soha véget nem érő kálvária. Ettől
fogva az egész olyan, mintha egymás ellen volnánk, közben ez egy és ugyanaz a

város. Kicsit keserű felhangú viccelődés
is született az utóbbi időben, miszerint
bizonyos szempontból jó lenne megszüntetni a Fővárosi Önkormányzatot, helyette lehetne huszonhárom önálló város.
Az egyik alapvető probléma, hogy hogyan képviselhet egyszerre két, a törvények értelmében sok tekintetben egyenrangú helyi önkormányzat – a kerületi és
a fővárosi − egy lakost. Értelmezhetetlen
dolog, ebből az alapvetésből kiindulva
minden nehezen értelmezhető. A főpolgármester nem főnöke a kerületi polgármestereknek, a fővárosi főépítész nem
főnöke a kerületi főépítészeknek, pedig
a munkájuk sok tekintetben egymásra
épül, vagy egymás nélkül elképzelhetetlen…, sorolhatnám tovább.

› Van egyáltalán valamilyen kapcsolat
közted és a szomszédos kerületek főépítészei között?
Van, ugyanakkor ez sajnos csak a személyes viszonyokon múlik. Ha ügyes
vagyok, kialakítok kapcsolatot, ha nem
vagyok ügyes, nem tudok. Nem függ még
a politikától sem. Előfordulhat, hogy két,
politikai szempontból azonos vezetésű
kerület főépítészei nem beszélgetnek
egymással. Semmilyen szabály, törvény
nem teremti meg azt a helyzetet, hogy
ők összetalálkozzanak, miközben példaként itt van a Rákóczi út, amelynek egyik
oldala a VIII., másik oldala a VII. kerülethez tartozik.
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› A VIII. kerület kívülről nézve nagyon sokszínű. Van egy belső része, a Palotanegyed.
Egészen más jellegű a Corvin negyed, illetve annak környéke – amilyen volt, és amivé válik –, a külső részeken pedig feltűnt
egy egészen új karakter.

› Milyen problémák merülnek fel ilyen
esetben?
Maradjunk a Rákóczi útnál: a VII. kerület
főépítészét meg kell keresnem, és meg
kell győznöm, hogy egy közös szabályozást kellene csinálnunk. A probléma ott
van, hogy maga a közterület a főváros
kezelésében és tulajdonában van, tehát
valójában nem elég a VII. és VIII. kerület
közös munkája, hanem még a főváros beleegyezésére is szükség van. Azaz mind a
városfejlesztési stratégia, mind a szabályozás tekintetében ugyanazt a szöveget
kell elfogadnia a két kerületnek és a Fővárosi Közgyűlésnek. Ez gyakorlatilag lehetetlen, hiszen mindenkinek van valami
ötlete, és semmi nem kötelezi arra, hogy
egy másik félnek kedvező döntést fogadjon el. A fővárosban szinte csak akkor
valósítható meg egy ilyen együttműködés, ha kormányzati beruházás történik,
ekkor viszont az állam épít, nem a város.

› Kicsit térjünk vissza a személyes
vonulatra! Azt mondtad a beszélgetés
kezdetén, hogy úgy érzed, sokat tanultál
a főépítészkedésből, több lettél ettől a
praxistól. Miben érhető ez tetten? Ebben
a mai helyzetben milyen üzenettel tudnád motiválni a főépítésznek készülőket?
Miért jó az egy építésznek, ha főépítész lesz?
Az otthon látott minta és a tanultak
alapján számomra az természetes, hogy
az építésznek sok mindenhez kell értenie, nemcsak a szuperdizájnhoz, hanem
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a pénzügyekhez, joghoz, azon belül az
építési joghoz. Szociális kérdésekben
is érzékeny kell hogy legyen, és tudnia
kell, hogy ennek a szakmának van egy
olyasfajta küldetése, hogy a kultúrát,
az épített környezet értékeit képviselje.
Értéket kell teremtenie kulturális értelemben is. Mindemellett fontos, hogy
a maga hatáskörében a köz érdekében
is tegyen valamit. Ez lehet valamely
szakmai szervezetben vagy az Építész
Kamarában valamilyen szerepvállalás, vagy éppen maga a főépítészség.
Ez utóbbitól sokan a politika miatt félnek, amivel semmilyen viszonyt nem
akarnak ápolni.

ködése. Ha a főépítész és a polgármester nem ért egyet, akkor az így se, úgy
se működik, teljesen mindegy, hogy a
főépítész valamiféle szituációban elvileg
vagy törvényileg független tudna-e lenni. Tehát jó munkát nem lehet végezni.
Az lesz jó polgármester, aki érti, hogy
a városfejlesztés és a főépítész szerepe
miért fontos. A választások alkalmával is
ezt kellene mérlegelni.

A Józsefváros lakossága 80 ezer fő, ez
egy megyei jogú város méretének felel
meg. A budapesti kerületek között lakosságszámban az átlagos feletti érték ez,
de messze nem a legmagasabb. Sok
szempontból komplexebb a helyzet,
mint egy ugyanekkora városban, mert itt
egy fővárosi szintű működési rendszerben kell hogy gondolkozzon az ember.
A Palotanegyedről például sokan azt
gondolják, hogy az elegáns V. kerülethez
tartozik, mert nyoma sincs a „nyóckert”
jellemző egykori sztereotípiáknak. Nagyon magasak az ingatlanárak is, jó környéknek számít, s az utóbbi időben ez
még inkább így van. De erre a negyedre is az a jellemző, hogy főként a belső
utcákkal és területekkel foglalkoztunk,
ahol egy kiváló fővárosi program, a térköz pályázat lehetőségeit használhattuk
ki, melyet integrálni tudtunk a helyi prog-

ramokba, elképzelésekbe. Ugyanakkor
a negyed pereme nagyon rendezetlen,
kivéve a Múzeum körutat, amely szintén
nem a kerület hatáskörében, hanem a
fővárosi „város szíve program” keretében, de a kerülettel egyeztetve újult meg.
Hiába van a Rákóczi út, az Üllői út, a körút vagy éppen a Blaha Lujza tér borzasztó
állapotban, ezzel a VIII. kerület nem nagyon tud mit kezdeni, hiszen ezek olyan
fővárosi érdekeltségű dolgok, amelyekre
se hatásköre, se pénzügyi ereje nincs.

› Éppen a kerület kapuja mutat igen lepusztult képet, de ha ezen átverekedte magát
az ember, akkor csodákat talál.
Ez egy nagyon szomorú állapot, és sajnos a struktúra velejárója, hiszen nincs
jó gazdája a „mindenki földjének”, mert
az valójában a senki földje. A körút is
ebben a helyzetben van, mert hiába esik
a kerület területére, a fővárostól függ, illetve a körút többi részétől, mellyel tulajdonképpen egy egységet alkot.

› Abból a szempontból is érdekes ez a
kerület, hogy a végletek között mozog:
míg a Palotanegyed az egyik legmenőbb
környéke lett Budapestnek, addig a város
legszegényebb sarka is a kerületben van.
Az Orczy és a Magdolna negyed a statisztikai adatok és minden egyéb mutatók
szerint is a mai napig a legszegényebb része a városnak. Ugyanakkor egy nagyon
komoly városfejlesztési munka következményeként a legfrissebb adatok már
erőteljesen mutatják a változást. Ma már
ezek a területek jobb helyzetben vannak, mint korábban. A kerületben több
mint egy évtizedig zajlott egy szociális
városrehabilitációs program, melynek
az utolsó öt évében már részt vehettem.
Az Alföldi György nevével fémjelzett projekt világszinten elismert szakmai munka, melyet számos külföldi küldöttség
is − legutóbb Bukarestből − tanulmányozott. Ugyan éppen lezárult az utolsó eleme, de mindenképpen folytatni
szükséges. A szociális városrehabilitáció
sok szempontból az egyik legnehezebb
feladat, hiszen az itt élő nehéz sorsú
embereket nem egyszerű jobb helyzetbe

› Tényleg ennyire kell ettől félni?
Ez valós probléma, és biztos, hogy nehéz
is. Jómagam sem akarok a politika részévé válni. Viszont főépítészként mégis valamilyen politikusi helyzetbe kerül az ember. Erre azonban úgy kell tekinteni, hogy
ez egy szakmai politikai dolog, mert a jó
városvezetés nem párthívő. Az, hogy egy
várost valaki jól vezet, jó lehet az adott
pártnak is, de a lényeg az, hogy jó-e az
embereknek a városban. Ha igen, akkor
érdemes segíteni ezt a munkát. Kétségtelen, hogy olyan városvezetés mellett,
amely nem motivált, bizonyára nehéz
a közügyeket főépítészként segíteni.
A főépítész óhatatlanul a polgármester
embere olyan értelemben, hogy a polgármester döntésein múlik egy város mű P a lot a ne g y e d
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hozni: az egyszeri pénzadományok nem
segítenek, mert a pénz egyszer elfogy. Ha
egy rosszabb környéken megpróbálunk
egy kis parkot rendbe tenni egy nagyobb
ráfordítással, fél év múlva sajnos semmit
nem látunk abból, amit csináltunk. Ennél
bonyolultabb a kérdés megoldása, amely
nem egy cikluson belül beérő szakmai
munka. Éppen ezért óriási dolog, hogy
ez végig tudott futni ebben a kerületben,
hiszen indítása egy korábbi városvezetéshez kapcsolódik, a jelenlegi pedig átvette és végigvitte. Sikere azon is
lemérhető, hogy ma az ingatlanárak a
Magdolna negyedben ugrottak a legnagyobbat az egész fővárost figyelembe
véve. Ingatlanfejlesztők telkeket vásárolnak és építenek be, amire öt-tíz évvel ezelőtt még semmi remény nem volt. A piac
érzi meg legelőször a változást. Ugyanakkor a lakosság nem változott, hiszen nem
lakosságcserével értük el az eredményeket. Ez egy olyan városfejlesztési siker,
amely véleményem szerint más kerületek
és vidéki városok számára is példa lehet.

› Más területen is egyedi utat választott
a kerület: a Corvin negyed fejlesztése a
legnagyobb léptékű egységes városfejlesztés hazánkban. Sokan azonban vitatják az eredményeit.
A program különlegessége, hogy míg a
szomszédos IX. kerület tömb-rehabilitációs program keretében újult meg, ez
a projekt együtt, egy nagy egységként
kezelte ezt a területet. Építészeti értelemben, a vizuálisan különösen érzékeny szakmabeliek számára lehetséges,
hogy bizonyos szempontból nem igazán
igényes. Városfejlesztési szempontból a
Corvin sétány az egészséges mértéknél
talán egy kicsit túlhajtottabb lett. Várostervezés szempontjából szerencsésebb
lett volna, ha ezek az épületek egy-két
szinttel alacsonyabbak lennének. Megint
más kérdés, hogy ebben a léptékben így
lehetett megvalósítani, hiszen így volt
hajlandó a fejlesztő belépni a rendszerbe. Magánberuházás és önkormányzati
fejlesztés volt, az előbbi profitorientált, ezért utólag értelmetlen vitatni,
hogy megelégedhetett volna-e kevesebb
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profittal. Azt senki sem vitatja, hogy ez
nagyon rossz környéke volt a kerületnek,
és az itt megindult változás igen messzire
kihat. Ma egy kedvelt és a fiatalok körében felkapott környék, noha korábban
zömmel komfort nélküli lakások voltak
itt. Igaz, ennek a régi szövetnek is megvolt a romantikája, ugyanakkor mind
épületléptékben, mind műszaki állapotban nagyon alulmúlta a budapesti történeti várost. Ez a szövet most teljesen
eltűnt. Ez egy-két épület tekintetében
kifejezetten sajnálatos, de a rehabilitációnak ezt a formáját csak így, a teljes területet kitisztítva lehetett végigcsinálni.
Ebből a szempontból valóban elvesztek
értékek, ugyanakkor teremtődtek is. Nem
csupán és nem elsősorban építészetileg,
hanem mint városi szövet és közterülethasználat, aminek köszönhetően felértékelődött ez a terület.

› A kerületnek jelentős ipari területei is
vannak, melyből kiemelkedő részt fed le
az egykori Ganz területe.
Ennek megvan a sajátos problematikája.
Budapestre jellemző, hogy vannak gigantikus kiterjedésű területek, amelyek jogilag osztatlan közös tulajdont képeznek.
Az egykori Ganz közel 40 hektáros területén mintegy 140 külföldi, főként ázsiai
tulajdonos osztozik. Jól mutatja a visszásságokat, hogy a kínai kereskedelem teszi
ki az itt folyó vállalkozások nagy részét,
miközben 200 négyzetméternél nagyobb
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kereskedelmi funkció nem is működhetne… Van itt minden, az árutárolás mellett
feltételezések szerint még illegális kereskedelem is zajlik, meg engedély nélküli
építkezések… Miközben van egy másik
arca is ennek a zónának: itt működik az
ország egyik legkomolyabb lakatosüzeme, és egy ismert nagy autókereskedő cég
telephelye is itt található. Sok ellentéttől
feszül ez a terület. Építési engedélyt adni
például lehetetlen, hiszen az osztatlan közös tulajdon miatt a parkolómérleg vagy
a bruttó szintterület az egész területre
vonatkoztatott, mely kimutathatatlan és
ellenőrizhetetlen. Ugyanakkor ennyire a
Belvároshoz közeli barna mezős terület
nincs is több a főváros területén. Értéke
ezért felbecsülhetetlen lenne, ha a jogi
státusza nem így alakult volna, minek következtében szabályozás szempontjából
is lehetetlen helyzetbe hozni. Ennél jobb
helyzetben van a Józsefvárosi pályaudvar területe, amely több állami tulajdonú
telekre oszlik.

› Egy neves iroda alapító tagjaként
és gyakorló építészként hogyan vélekedsz
a főépítészi területre való tervezésről?
Terveztek a kerületbe?
Ez egy érdekes kérdés, amely konfliktusforrás a főépítészek között. A szakma sokszor nem tudatosítja, hogy nincs
olyan jogszabály, ami megtiltaná egy
főépítésznek, hogy a „saját” területén
tervezzen. Megvan ennek is a működési

mechanizmusa, például írásban be kell
jelenteni a polgármesternek. Egy kerület esetén nincs értelme úgy beszélni
erről a kérdésről, ahogyan az egy kistelepülés esetén felmerül, ahol sokszor a
főépítész az egyetlen szakember ebből
a szempontból, ezért természetes, hogy
őt keresik meg a tervezési feladatokkal.
Ezt mindaddig jónak gondolom, amíg
nem merül fel a visszaélés gyanúja.
Egy fővárosi kerületnél sok jó építész
van jelen, ezért a főépítésznek az a dolga, hogy a minőségi építészetet képviselő kollégákat próbálja helyzetbe hozni,
és mindenkinek megtalálja a testhez álló
feladatot. A mi építészirodánknak nagyon sok megbízása van. Főépítészségem
előtt is volt és most is vannak kerületi
munkáink, de ezek nem függenek össze
a főépítészi praxisommal. Erre kiemelten ügyelek, hiszen adott esetben ez egy
fejlesztőnek is legalább annyi hátrányt
jelent, mint előnyt. Óvatosabban lehet
bejárni bizonyos dolgokat, és fokozottan
ügyelni kell a példamutatásra. Ugyanakkor nem gondolom, hogy káros lenne, hiszen fontos, hogy nagy gyakorlattal rendelkező tervezőépítészek legyenek minél
többen főépítészek. Ezért fontosnak tartom a saját területen való tervezést is.
Nem érzem hátrányosnak a város vagy
a kerület szempontjából, de fontos, hogy
ez egészséges keretek között maradjon,
másokat is lehetőséghez juttatva. Sajnos
azt látom, hogy a szakmát az irigység jel-

› Ezeket a feladatokat a főépítészi iroda
fogta össze?
Létrejött egy városfejlesztési iroda, melynek feladata a projektmenedzsment volt,
illetve minden kisebb léptékű tervezés.
A nagyobb tervezési feladatokat külsős cégek végezték, de a kivitelezés irányítása az
iroda feladata volt. Később ez összeolvadt
a városrehabilitációt működtető Rév8-cal,
jelenleg pedig ismét átalakulóban van.

› Milyen tapasztalatokkal szolgált a közösségi tervezés?

lemzi, ráadásul a Kamara sem tudja, hogyan viszonyuljon jól ehhez a helyzethez.

› A főépítészi munkád illusztrációjaként
mit tudnál bemutatni?
Sok városfejlesztési projekt zajlott, melyet részben a sajátomnak tekintek, bár

egy nagy csapat részeként csináltuk,
hiszen ez mindig csapatmunka. Ilyen a
Palotanegyed, a térközprogram, a szociális városrehabilitáció, a közterek megújítása. A Teleki tér közösségi tervezésben
megvalósuló megújítása pedig világra
szóló lépés volt.

A lakosság sokszor joggal érzi úgy, hogy
meg sem kérdezik. Ugyanakkor nagyon
nehéz dolog, hogy mibe vonjuk be az embereket, és mibe ne. Olyan ez, mint egy
társasházi közgyűlés, amit irányítani kell,
mert a sok száz vélemény mellett semmit
sem tudunk eldönteni. Ilyen felállásban
projekteket lehetetlen lenne végigvinni, ugyanakkor fontos lenne a lakosság
megszólítása és bevonása. Ehhez más
szereplők és más hozzáállás szükséges.
Hiába tervezzük meg és találjuk ki egy
íróasztal mellett, hogy mi lesz jó egy
adott közösségnek, hiába szerzek hozzá
forrást, nem biztos, hogy működni fog.
Ha nem megyünk ki az utcára, nem adjuk
hozzá a szociális munkások terepmunkáját, nem kérdezünk, és nem vizsgáljuk
a visszajelzéseket, akkor a legnagyobb
jó szándék mellett is csak elherdáljuk a
pénzt, eredmény nélkül. A Teleki tér közismerten „rettegett” hely volt a városban.
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Az Eldorádó című filmből is ismert területnek volt ugyan romantikája, de abban az időben – az ötvenes években − ez
sokkal jobb hely volt igényesség, minőség, kulturáltság terén. Műszaki értelemben azóta csak romlott az állapota.
A hozzá kapcsolódó park egy sártenger
volt, mely a közterület-használat szabályainak semmilyen szempontból nem
felelt meg. Hiába kerítettük volna körbe,
másnapra hűlt helyük lett volna a kerítéselemeknek. Egy lehetetlen helyzettel
álltunk szemben, és ebben a hangulatban a testület kiállt a közösségi tervezés mellett. A helyi politika kimondta,
hogy a térrel kapcsolatban átadja a
döntést a közösségnek. A közbeszerzést
úgy írtuk ki, hogy a tervezőnek vállalnia kellett, hogy a megbízója a lakosság
lesz, és a döntések meghozatalába be
kell vonnia a közösséget. A munkát az
Új irány fiatalokból álló tájépítész csoportja nyerte el és vitte sikerre. Pikniket
hirdettek meg, közösségi oldalt hoztak
létre, meg tudták szólítani az embereket. A tér „visszafoglalása” történt meg
ezáltal. A lakosok nem hitték el, hogy
ez lehetséges, hiszen negyven évig nem
történt ilyen. Nehéz, hosszú folyamat,
egyben nagyon érdekes tapasztalat volt.
A pénzügyi realitások között maradva
kellett a fiataloknak és az időseknek
egyaránt lehetőséget biztosítani a tervezésre. Annyira jól működött a helyi
közösségből megalakult, húsz-harminc
emberből álló kemény mag, hogy egy
civil szervezet alapítását határozták el,
mert a tér megőrzésében is partnerek
akartak lenni. Fontos volt, hogy a tér
szép is maradjon, a sajátjuknak érezzék
a közös tervezés folyamatának eredményeképpen. Az átadást követően ma is
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hibátlan állapotú a tér, kedvelt helye
a környéknek. Azóta ingatlanfejlesztést
is terveznek ide, az egykori hírhedt térre. Mindeközben az önkormányzati tulajdonú piac is megújult. Szép történet,
melynek során az építészet ebben az
esetben nem magas művészetként akarta ráerőltetni magát a világra.

› Az, hogy ez ilyen jól alakult, azt jelenti,
hogy megértette a döntéshozó, és a jövőben is igénybe veszi a közösségi tervezést?
Azt, hogy közösségi tervezés lesz-e még,
nem tudom, de az bizonyos, hogy felismerték fontosságát és előnyeit. Sajnos
kevés szakmai publicitást kapott, nincs
akkora visszhangja, mint amekkorát
megérdemelne. Ez nem egy városvezetési szintű érték csupán, országosan példa
lehetne. A felsőbb vezetésnek, illetve
a kamarának kellene felkarolnia ezeket
a kezdeményezéseket.

› Egy kerület esetében el lehet-e vonatkoztatni a fővárostól? Sokszor azt gondolom,
Budapest nem is egy város: karakterében
más Óbuda, más a hegyvidék vagy a folyó
két partja, és más emberek is lakják.
Nem tudok elvonatkoztatni a fővárostól
− csak kerületben gondolkodni skizofrén
helyzet. Mindig voltak vitáim az aktuális
fővárosi főépítésszel arról, hogy Budapest
miért nem rendelkezik olyan stratégiai
tervvel, amely megalapozza identitását.
Anélkül ugyanis nem lehet városfejlesztési stratégiát kidolgozni. Mitől Budapest
Budapest? Világviszonylatban az egyik
legkedveltebb turistacélpont, a régió egyik
legfontosabb városa, központibb a helyzete a szomszédos fővárosokénál, és szubjektív vélemény ugyan, de szerintem szebb
is. Ugyanakkor nem tudjuk, mi is ez a Buda-

pest. Példaként hoznám fel Horvátországot, amely sok problémával küzd ugyan,
de az nem kérdés, hogy miről szól Horvátország. Ez nem függ politikai vezetéstől:
nem vitatkoznak arról, hogy a tengerparti turizmus és az oda vezető autópálya
fontos-e. Vannak megkérdőjelezhetetlen
alapvetések, amelyek Budapest esetében
nincsenek megfogalmazva. Ezt éreztem
akkor, amikor a közelmúltban felmerült,
hogy a budai alsó rakpartot 2 x 2 sávra
kell bővíteni, mert nem jó a közlekedés.
Ezt hallván felmerül a kérdés: tisztában
vagyunk-e önmagunkkal, értékeinkkel?
Ennyire nem vagyunk tisztában önmagunkkal? Vajon tudunk-e értéket teremteni, mennyire vesszük komolyan
azt, ami nekünk nagyon fontos? Amikor
a 2000-es években részt vettem a hannoveri pavilon tervezésében, sokat foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy mit is
jelent Magyarország. Ez a kérdés ma túl
könnyen fut politikai mezőre, pedig ennek is lehetnének sarokpontjai, politikától függetlenül. Ausztriában például azok
az alapvető dolgok, amelyekben közösen
tudnak hinni, megkérdőjelezhetetlenek,
miközben nálunk a közbeszédben, kultúrában sincs egyetértés. Azért is tartom
fontosnak az osztrák példát, mert közel
van kulturális és földrajzi értelemben
is. Nem hiszem, hogy ott politikai vita
lenne abból, hogy egy Hundertwasser
vagy egy Klimt kulturális érték-e, ízléstől
függetlenül. Ugyanakkor tudjuk, hogy
minden művészet társadalmi és politikai
üzenetet is hordoz. Ennek tartalmától
függetlenül értéknek tartják, és nem tagadják meg, ha nem értenek vele egyet.
Mi sajnos még nem vagyunk ezen a szinten. Ezek a művi balhék, az erőltetett
népi-urbánus ellentét a főépítészi munkát
is hátráltatja.

› A kerületben laksz?
Vannak ugyan távolabbi családi kötődéseim, de sosem laktam itt. Mégis, bizonyos tekintetben lokálpatrióta lettem én
is. Ez egy olyan kerület, amelyikkel szinte
mindenkinek, aki Budapesten él, generációtól függetlenül, van valamilyen viszonya, emléke.

A TEL EK I TÉR MEGÚJÍTÁSA
részvételi tervezéssel
A Teleki téren létrejött részvételi tervezés célja az addig erősen lepusztult tér helyén egy olyan közösségi park létrehozása volt, melynek kialakításában a környék lakói is részt vettek.
A folyamat maga egy olyan nyitott 10 hetes workshop/műhelymunka-sorozat volt, melyhez bárki, bármikor csatlakozhatott.
A részvételre egy „Milyen legyen a Teleki tér?” kérdéssel címzett
plakát invitálta a környéken lakókat. Az alkalmazott tervezési
módszertan egyenes leképezése volt egy szakmai tervezési folyamatnak, így elmondható, hogy a résztvevők tervezőtársakként vettek részt abban a tervezésben, amely voltaképpen saját
életükre vonatkoztatott jövőképük definiálása is volt egyben.
A közös tervezés célja a park kialakításának közös, konszenzuson alapuló megfogalmazásán túl az volt, hogy a hosszú folyamat során létrejöjjön egy olyan civil szervezet, amely a tervezési szakaszt követően a közösségi park kivitelezési, fenntartási
fázisában, valamint közösségi programok szervezésében is aktív
részt vállal, ezáltal a folyamatalapúságot biztosítva.
A részvételi tervezés során elsősorban a tér történeti hátterének
felkutatására vonatkozó kutatómunkát folytattak a tervezők,
mely az aktuális állapotok elemzésével és a jövő feltérképezésével folytatódott: hogyan használható a park a legpraktikusabban, hogyan tud minél több korcsoportnak teret adni, milyen
módon tud a lehető legtöbb közösségi esemény helyszíneként
működni, minél sokszínűbb és befogadóbb lenni. Az elméletben
megfogalmazott irányelvek képezték a park elvi koncepciójának
alapját, azt, hogy a park legyen befogadó, nyitott és sokszínű,
mely irányelveket a tervezésben folyamatosan és minden tervezési szinten szem előtt tartottunk. A tervezési alkalmak szakmai előadásokkal kezdődtek egy-egy témára szervezve, melyet
a téma csoportos (10-30 főt érintő) megbeszélése követett. Vitás kérdések az érvelések meghallgatása és a konstruktív viták
lefolytatása után szavazással kerültek véglegesítésre. Továbbá
minden térstruktúrát érintő kérdés közös modellezésre került a
parkban, és ennek alapján került elfogadásra.
A program rámutatott arra, hogy egy tér sok tízévnyi elhanyagolt állapota összefogásra késztette a lakók egy csoportját,
akik a változáshoz nagy reményeket fűznek. Addig ismeretlen
emberek megismerték egymást, akik ma egy célért küzdenek és
működnek együtt – tisztelve egymás véleményét. Az is egyértelművé vált, hogy a civil egyesületté kovácsolódott csapat jelenlétére a jövőben is szükség van. Továbbá az, hogy szükséges a
civil csoport bővülése és sokszínűbbé válása, annak érdekében,
hogy a közös felelősségvállalás kiterjeszthetővé váljon egyéb
társadalmi csoportok irányában is. Ez a gyakorlatban megvaló-

sulni látszik, hiszen egyre többen csatlakoznak az egyesülethez,
mely a tervezés lezárulásával is folyamatosan tart gyűléseket.
Tájépítészként fontos tapasztalata e munkának, hogy akkor tud
sikeressé válni egy ilyen együttműködés, ha a lakók látják azt,
hogy a szakember is elhivatott és őszintén gondolja a részvétel
fontosságát, nyitott mások gondolataira. A tervezőnek pedagógiai érzékkel és moderátori képességekkel kell bírnia, annak
érdekében, hogy a különféle álláspontokban meglássa a közös
nevezőt, hogy az eltérő vélemények konszenzusra jussanak. E
nélkül nem képzelhető el egy egységes és a csoportban mindenki által elfogadott terv létrejötte. A részvételi tervezés esetében
a tervező felelőssége kézzelfoghatóvá válik, azzal szemben, amikor a „láthatatlan köznek” tervez.
A tervezés folyamatos dokumentálása és nyilvánossá tétele
(fotó, film és írásos összefoglalók formájában) nagyban segítette a szereplők közti kommunikáció fenntartását és további emberek véleményének megismerését. A Teleki tér tervezési
folyamata megtekinthető itt: https://www.facebook.com/
milyenlegyenatelekiter.

Tervezők:
B. Orosz Orsolya, Faurest Kristin, Kovács Árpád, Szohr Gábor,
Tihanyi Dominika, helyi lakók
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A Kós Károly Egyesülés több mint 25 éve alapította meg ma is aktív,
posztgraduális képzést adó Vándoriskoláját, amelyben eddig
közel nyolcvan hallgató szerzett diplomát. Erhardt Gábor 1998-ban
diplomázott a BME Építészmérnöki Karán, majd a Kós Károly Egyesülés
vándorépítésze volt. Immár tizenöt éve az AXIS Építésziroda munkatársa.
Tervezési munkái – új borászati épületek építése, műemléki épületek
felújítása – Tokaj-Hegyaljához kötik. 2012-ben az AXIS tagjaként
Kós Károly-díjat kapott. Több építészeti témájú publikációja
jelent meg szakfolyóiratokban. Az Orszagepito.net szerkesztője,
a BME Szerves Építészet c. tárgy felelőse.

› Általában te szoktad a diktafont tartani, most azonban a másik oldalon ülsz.
Fontosnak tartod a Vándorokból mesterek
sorozatot? Mit adhatnak ezek az interjúk
az Országépítő olvasóinak és a jelenlegi
vándoroknak?

VÁNDOROKBÓL MESTEREK
Erhardt Gábor
ITINERANTS TURNED MASTERS
ERHARDT GÁBOR

The Itinerant School was funded 25 years ago by the Kós Károly Association. The school is still active, offering postgraduate courses.
More than eighty itinerant apprentices have graduated from the institution so far. Gábor Erhardt earned his degree at the Faculty of
Architecture of the Budapest University of Technology and Economics in 1998, and went on to become an Itinerant Architect at the Kós
Károly Association. He has been active at the AXIS Architect Office Ltd for 15 years. His designer's activity, such as the construction of new
wineries or the renovation of historic buildings, has created a special relationship between him and Tokaj-Hegyalja. In addition to that, he
has published a number of arcticles in architectural magazines, he is the editor of orszagepito.net and a lecturer in architecture at BUTE.
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Természetesen
fontosnak
tartom,
különben nem csinálnám. Ugyanakkor
tágabb perspektívában tekintem a dolgot: vajon mi a szerepe magának az
Országépítő folyóiratnak? Kis túlzással ugyan, de mondhatom, hogy a kezdetektől olvasója vagyok a lapnak, és
látom, hogyan változik velünk együtt.
A Vándoriskola a kilencvenes évek vége
körüli vándoréveimmel összehasonlítva
hatalmasra duzzadt a végzett vándorok számát tekintve. Míg korábban természetes volt, hogy ismerem szinte az
összes (végzett) vándort, akár személyesen is, ez ma már egy szinte átláthatatlan, száz fő feletti közösség. Ebből a
szempontból nagyon fontos, hogy a lap
olvasóiként lássuk, hogy kik vagyunk,
és mi történik velünk. Bizony nekem
is egy ilyen interjú kellett ahhoz, hogy
megtudjam, milyen elképesztően izgalmas házakat tervez és épít Sziklai Ákos
vagy Engelmann Tamás.

› Vajon hatással lehet ez a jövő vándorépítészeire is? Csábító ma ez a pálya, a Vándoriskola posztgraduális képzése?

Ez a kérdés önmagában lényegtelen számomra. Persze sokáig nekem is minden
gondolatomat a mozgalmiság vezérelte,
kizárólag a világmegváltás foglalkoztatott, az, hogy a szerves építészet gondolatisága minél többekhez eljusson.
Ma már azonban azt gondolom, sosem
tudhatjuk, hogy kiben mit indít el, hogyan csapódik le egy-egy cikk. Azt azonban tudom, hogy nekem fontos műfaj az
interjú, az információk jelentős része így
jut el hozzám. Természetesen törekedni
kell arra, hogy minél több embert szólítsunk meg. Bár, valamennyire rálátva
a „mai fiatalokra”, a bizonytalanságom
csak nő: kis túlzással fogalmam sincs,
hogy miképpen lehet megszólítani őket.

› Mikor jelentkeztél a Vándoriskolába,
és mi volt a motivációd?
Rögtön diplomázás után, 1998-ban,
B terv nélkül. Édesapám gépészmérnök,
aki Nagy Ervinnel, Kravár Ágnessel és
Szentesi Anikóval is dolgozott együtt. Az
ő kapcsolatai révén már az egyetem alatt
bedolgoztam Ágnesnek és Heil Tibornak.
Abban az időben az információ nem úgy
ömlött ránk, mint manapság, az internet
korszakában. Volt két, számomra fontos
könyv, amelyet érettségi ajándékként
kaptam: az egyik az 1991-es velencei biennále magyar kiállításának katalógusa
volt az organikus építészetről. A másik
pedig a Gerle−Makovecz−Kovács-féle
A századforduló magyar építészete című
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is megismerni. Összességében azt
mondhatom, hogy egy tudatos koncepció szerint vándoroltam.

› Tokaj meghatározó szerepet játszik az
életedben. Honnan ered ez, mi volt az első
impulzus, ami Tokaj felé irányított?
A komplex tervezési félév során, Ekler
Dezsőnek
köszönhetően
figyeltem
fel Tokajra, illetve Tokaj-Hegyaljára.
Akkoriban több fontos épülete készült
el, többek között a Disznókő borászat.
Több kiállítást is rendezett a munkáiból,
volt, amelyiknél segítettem neki az installációkat összerakni. Ekkor volt alkal-

könyv volt. Ezeket én betéve tudtam.
Emellett minden évben megszereztem
az Egyesülés fénymásolt kiadványait,
melyek pótolhatatlan, egyértelmű szellemi források voltak számomra. Közrejátszott a szerencse is, hiszen Kampis
Miklós fia, Gábor tankörtársam volt az
egyetemen, és a segítségével meghívtuk Ekler Dezsőt külsős konzulensnek
a komplex tervezési félév során. Ezek
együttesen nagy lökést adtak ahhoz,
hogy ebbe az irányba menjek tovább
a diploma után.

az építészetről, például az akkor épülő Hattyúházról. Ha meghirdettek egy
Makovecz-előadást a Bercsényiben,
ott bizony telt ház volt. Alkotóhetek
alkalmával egyszer-egyszer meghívták
Nagy Ervint vagy Salamin Ferencet,
de túl nagy hírverést nem adtak ezeknek az eseményeknek. Az organikus építészet eredményei legfeljebb
elrettentő példaként szerepeltek a
tananyagban. Egyedül Vámossy tanár
úr beszélt Makoveczről, Kampisról
elismerően.

› Milyen volt a híre a Vándoriskolának az
egyetemen?

› Kik voltak a mestereid vándorlásod idején?

Én későn érő típus vagyok, az egyetemi éveket nem éltem meg nagyon
tudatosan. Ha volt is híre a Vándoriskolának, abból én nem sok mindent
érzékeltem. Ugyanakkor, és ezt szoktam mesélni a nálam fiatalabbaknak,
állandó, élvezetes viták folytak köztünk
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Begyepesedett, tősgyökeres óbudai gyerekként sosem éltem egy hetet sem a
fővároson kívül, mégis határozott szándékom volt, hogy Keszthelyen, Jankovics Tibornál kezdem meg vándoréveimet. A tervem azonban kútba esett,
mert sajnos éppen a felvételim napján
vált ki a Forma az Egyesülésből. Ezért

a már ismert pályán maradva a Kravár
Ágnes−Szentesi Anikó által vezetett Paralelben kezdtem. A következő félévben
egy bátor lépéssel Bodonyi Csabához
mentem Miskolcra, amiben szerepet játszott tokaji elköteleződésem is. Onnan
Sáros Lászlóhoz jöttem vissza, akinél
egy nyugis félévben volt részem. Annál
sűrűbb volt a következő állomásom az
AXISban, ahol Salamin Ferencnek, Varga Csabának és Vincze Lacinak is dolgoztam. Szerencsém volt a Makonával
is, szép munkák voltak, rohanás nélkül,
a Mester is nagy barátsággal fogadott.
Ráadásként akkor volt a beregi árvízi újjáépítés, ami hatalmas tapasztalás volt
a szó negatív és pozitív értelmében egyaránt. Végül a Pagony Kert- és Tájépítészeti Irodában is töltöttem egy félévet,
sajnos mérsékelt erőbedobással, mivel
ekkor már saját munkáim is voltak, és
családot alapítottam. De nagyon érdekes volt az építészet határterületeit
R á k óc z i-A s pr emont-k ú r ia , Má d , 2 009 

munk beszélgetni… Nincsenek konkrét
emlékeim, de kétségtelenül ezek hatására fordultam a borvidék felé. Figyeltem, hallgattam őt, olvastam az írásait,
igyekeztem olyan házakat tervezni, mint
ő. Meghatározó volt számomra a személye, például ő adta először a kezembe
Hamvas Béla műveit.

› Most is tartod a kapcsolatot vele?
Nem tartom vele a kapcsolatot, velem
amúgy is mindig távolságtartó volt. Velünk, a komplexes tanítványaival inkább
tisztán szakmai kapcsolatot igyekezett
kiépíteni, természetesen a saját maga

által konstruált okból. A félév során a
piacorientált megbízói gondolkodásmódot képviselte mint korrektor. Az akkori
építészettörténeti tanszéken folyó művészkedős, öncélú műemlék-felújítás
helyett ő valami meglepőt, életszerűt,
a tanszéki gyakorlattól elütőt próbált
csinálni. Magázódtunk az egyetemi két
félév alatt, én pedig nem voltam elég
bátor, hogy vándorként dolgozni menjek hozzá. Az Egyesüléstől való eltávolodását sajnáltam, de visszatekintve
törvényszerűnek látom.

› A vándoriskolai diplomázást követően
egyből az AXISban maradtál?
Nem, volt egy kis kitérő. Makovecz Imre
éppen akkor tervezte a hódmezővásárhelyi uszodát, amibe bevont néhányunkat, végzett vándorokat. Megalapítottuk a Viator Kft.-t, de az én utam
másfelé vezetett, nem volt nekem való
a Kecske utcai környezet. Ma úgy látom,
hogy túl sok volt ott a − nálamnál tehetségesebb − építész. Kiváltam, és éppen
kapóra jött Varga Csaba invitálása a
szerencsi tanuszoda terveinek feldolgozására. Valahogy az ottani csendesebb
lét jobban feküdt nekem. Munka szerencsére folyamatosan volt, amibe be
tudtam kapcsolódni, így ott ragadtam.
2005 óta hivatalosan is az AXIS tagja
vagyok. Természetesen az ide való kötődésem meghatározó alapja a Salamin
Ferenccel együtt végzett hegyaljai tervezési feladatok tömege…

› Törvényszerű, hogy aki Tokaj-Hegyaljára
tervez, azt az építészet mellett a bor is elkezdi foglalkoztatni? Ebben a témában is
rendszeresen publikálsz.
Nem publikálok, inkább csak szeretnék
okosakat mondani róla… Engem mindig
is a széles körű érdeklődés jellemzett,
a borászatok mellett érdekelnek a borok,
a termőterületek, és maguk a borászok
is. Ráadásul a kilencvenes évek vége
izgalmas időszak volt. Aki akkor csöppent Hegyaljára, az aligha szabadult
többé a bűvköréből. Az első hegyaljai
tartózkodásom a Szepsy István borásznál való látogatásban csúcsosodott ki,
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mondhatni, véletlenszerűen. Ültünk a
nappalijában és a Sala által tervezett
Királyudvar borászatról beszélgettünk
vagy hatan. Szepsy – a legmeghatározóbb magyar borász − engem, a vadidegent is egyenrangú vitapartnerként
kezelt, ami megdöbbentő tapasztalás
volt. Ez a fajta, akkor jellemző bizalom
az embert beszippantja. Ráadásul egy
kilencszáz éves borvidékről beszélünk...
Személyiségemből adódóan én amúgy is
folyton a mélyére akarok ásni a dolgoknak, és ebbe bizony bele lehet szédülni.

› Milyen munkák találnak meg a borvidékről?
Mindenevők vagyunk, az egyszobás
bővítéstől a 3500 négyzetméteres borászatig mindent elvállalunk. Azt tudni
kell, hogy 1998-ban – amikor én elkezdtem a borvidékre járni − az M3-as autópálya talán csak ha Gyöngyösig ért el.
Nem volt könnyű eljutni Tokaj-Hegyaljára, és sok építész nem is vállalkozott rá.
A lelkesedésünk azonban olyan mértékű
volt, hogy talán fel sem mértük, hogy ez
a munkarend mekkora őrültség. Bodonyi
Csabán és Salamin Ferencen kívül nem
volt ott nagyon építész a környéken,
így az egyik munka hozta a többit. Nem
kell érte mást tennünk ma sem, mint jelen lenni. Abban az időben igen komoly
szakemberhiány volt építészből és borászból egyaránt. Ha az ember bekerült
ebbe a viszonylag zárt világba, hamar
ismert lett. Persze, szeretném hinni,
hogy mindemellett megbízhatóan tevékenykedtünk, és a megbízó elégedettsége okán is kaptuk az újabb munkákat.

› Hogy látod, az azóta eltelt idő alatt
mennyire változott meg a helyi közösség
és a vidék? Mi a megoszlása a helyieknek
és a bebíróknak?
A külső impulzus, a vallon betelepítésektől az örmény, zsidó kereskedőkön át
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a svábokig mindig is jelentős volt Tokaj
életében. Napjainkig presztízsberuházásnak számít, hogy valaki borászatot
hozzon létre itt. A bebírók milliárdokat
hoznak egy amúgy szegény, elmaradott
vidékre. Ez természetesen okoz feszültségeket… Jelen van az elvándorlás, a közösség elöregedése, a képzett munkaerő
hiánya, mint mindenhol vidéken. Ugyanakkor a borvidék adottságai igen jók,
messze jobbak az országos átlagnál, ami
sok energiát szabadít fel.

› Ez a kettősség korábban is jellemző volt?
Kilencszáz év alatt sok minden történt
a borvidéken. Ezt is meg kell élni. Ez
független a beköltözőktől. Egy csallóközi házaspár – Bodó Judit és Józsi − is
lehet egy falu mozgatórugója. A Franciaországban nevelkedett Samuel Tinon
ma már Olaszliszkán él és borászkodik,
felelősséget vállalva termőterületért,
közösségért. Nem mondanám, hogy ők

nem hegyaljaiak. Ugyanakkor vannak
Szepsy Istvánok és Demeter Zoltánok,
akik ha nem lennének, nem beszélhetnénk tokaji borról. A megbízói körömet
tekintve nagyon szerencsés vagyok: volt
dolgom egyszerű helyi parasztemberrel
éppen úgy, mint milliárdos befektetővel.
Mindenkivel szót tudtam érteni, mert fontos volt a közös cél: a borvidék ügye. Bármennyire fennkölten hangzik is ez. Ebből
a szempontból nem látok kettősséget.

épületet mentettem meg a pusztulástól.
Mindezt egy tíz kilométer sugarú körön belül. Szerintem ez sokat elmond…
De talán a legfontosabb az emberi
kapcsolatok sokasága, amire szert tettem itt. Szoktam is mondani, hogy ha
Erdőbénye
főutcáján
végigsétálok,
akkor több ismerőssel találkozom, mint
Szentendrén, ahol három éve lakom.

› Tokaj az egyik leggyönyörűbb és legértékesebb területe az országnak, ami egyben
hatalmas felelősséget is jelent. Mit jelent
számodra ide tervezni?

Számtalan dolog. Demeter Ervin kormánymegbízottnak köszönhetően az
állami főépítész vezetésével működik a
Világörökségi Tervtanács Bodonyi Csaba és további kilenc építész tagságával.
A kilenc fő mindegyike három településért felel, lehetőleg olyanokért,
amelyekhez személyes kapcsolat fűzi.
Én Erdőbénye, Abaújszántó és Tállya
településeket „kaptam”, aminél nagyobb
megtiszteltetés és felelősség aligha

Ezen nem szoktam gondolkodni, de
gyakorlatilag teljesen ki tudná tölteni
a szakmai képességeimet, ha nem bírnék az átlagosnál nagyobb becsvággyal.
Szűk húszéves pályám során már tervezhettem templomot, borászatot, barokk
kastély felújítását, és számtalan értékes

› Ezek szerint a tervezési feladatokon
kívül más is ideköt…

Vándorokból mesterek

26

27
B a r d on B or á s z at , E r d ő bény e, 2 0 1 1. Fot ó: S z á nt ó Ta má s  

  K a r á d i-B er ger B or á s z at , E r d ő bény e, 2 0 12

létezik. Az ember igyekszik minden értéket felismerni, megismerni. Egy ilyen
közegben folyamatosan az a kérdés,
hogy megjelenhet-e a népszerű, trendi
építészet, ami a presztízsberuházások
törvényszerű velejárója, és hogy vajon e
területen mit bír el ez a vidék. Ráadásul
erről a tervtanács tagjai is többféleképpen vélekednek. Míg mások hajlamosak a minőségi építészetet egy vadabb
irányba elengedni, én nem. Szívem szerint én ellennék a látszógerenda-véges
ereszcsomóponttal életem végéig, tervezőként és tervtanácsi tagként egyaránt.
Persze sokszor én is azt érzem, hogy
tudnék izgalmasabbat, ütősebbet is tervezni. Építészként végigküszködöm egy
kúriafelújítást, melyre rámegy másfél
évem, és a végén nem értem, hogy mivel ment el ennyi idő. Hiszen csak annyi
történt, hogy az épület olyan állapotába került vissza, amiben természetesen
kellett volna megmaradnia.

főépítész az elméleti, Salamin Ferenc
a gyakorlati, jómagam a történeti ös�szefüggéseket ismertettem. Az nagyon
népszerű volt, leginkább a borászok,
meghatározó értelmiségiek számára.
Egy kis füzet is született, ábrákkal,
utcaképpel, mely összeállítás ma is hivatkozási alap, elsősorban a bebíróknál,
frissen ingatlant vásárlóknál. De Tokaj-Hegyalja amúgy is más hozzáállást
kíván. Egy településképi rendelet megalkotása mondjuk Abaújszántón iszonyatos mennyiségű munka lesz. Óriási a
gazdagság ezen a téren. Szomorúan, de
azt kell mondanom, hogy a helyiek ezeket az értékeket nemhogy nem becsülik meg, többnyire fogalmuk sincs róla.
Ezt a saját felelősségünknek is tartom.

› A tervzsűri véleményét elfogadják az
építészek és a beruházók? Milyen kapcsolatot tudtok kialakítani velük a rendelkezésetekre álló rövid idő alatt?

Jellemzőek, de nem mint tervezési megbízások. A nagypapától örökölt házat
csak akkor lakják be, ha már nincs más
lehetőség jobba költözni. Ez esetben,
nem rossz szándéktól vezérelve, de
gyakran kárt is tesznek benne. A házak
nagy százaléka háromosztatú parasztház, sötét konyhával. Ember legyen a
talpán, aki ebből alacsony költségvetéssel egy használható térsort tud csinálni.

Az a szerencse, hogy kötelező, és szerintem jól is működünk. Időnként nagyon
komoly beruházók jelennek meg a tanács előtt, és eddig még nem volt gond
velü(n)k. A tempóval van inkább gond,
hasznos lenne, ha többször is visszajöhetne egy terv. Ebben még a tervező is
partner lenne, de a mindennapi gyakorlat ezt nem teszi lehetővé.
Még a jómódú Szentendrén is hozzáértő építészért kiált minden második ház,
akkor mit mondjon egy szegényebb borsodi vidék? Örülni kell minden olyan tevékenységnek, ami egy épület megmentéséről szól. Ugyanakkor az ezt lehetővé
tevő pályázati források határideje, sajátos előírásai ennek sokszor ellene dolgoznak. A másik gond az, hogy hiába nevezzük magunkat főépítészeknek, nincs
konkrét megbízásunk, a „gazdaszerepet”
önként vállaltuk. Szerencsénkre a Településképi Arculati Kézikönyvet főépítészi kísérettel kell elkészíteni, így ezen
a téren komoly változások várhatók.
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› A nagyberuházások és borászati építkezések mellett a helyi, kisebb építések
mennyire jellemzőek? A presztízsberuházások fel tudják-e húzni a környezetük
építési minőségét, átszivárog-e valami?

› A CSOK újabb lökést ad?
› Nagy reményekkel készülnek az arculati
kézikönyvek. Az egész építésügyhöz való
lakossági hozzáállás megváltoztatása
a cél. Az, hogy a településen élők maguk
határozzák meg főépítészi segítséggel,
hogy mit szeretnének építeni, a környezetükben látni. Ki készíti ezen a 27 településen a kézikönyveket?
Igyekszünk a saját településeink arculati
kézikönyvét magunk elkészíteni, bevonva a helyi erőket. A rendelkezésre álló
anyagi erőforrások messze nem fedezik
a munkát – elég csak a védelmi rendelet „alapanyagára”, a rengeteg értékes

épület dokumentálására gondolni –,
de ezt nem is anyagi kérdésként fogjuk
fel, hanem inkább lehetőségnek. Igyekszünk magas minőséget produkálni,
egységes megjelenéssel, tartalommal.

› Érzik a helyiek ennek fontosságát?
Röviden válaszolva: nem. A lakossági
fórumok nulla érdeklődés mellett zajlottak. Krizsán András Balaton-felvidéki
építészeti útmutatójának megjelenésekor, azon felbuzdulva a világörökségi
gondnokság előadásokat szervezett,
melyeken Bernáth Mihály akkori állami

Sajnos, miután telek kell hozzá, hiszen
régi ház átalakítására nem adnak akkora
összeget, lebontják a régi házat, és ez
óriási probléma. Új építés esetén pedig
komoly kihívás, hogy miként lehet a mai
hitvány építőanyagokból, azaz „gazdaságosan” minőségi építészetet csinálni.
Sokat lestem Salamin Ferenctől, aki még
a legócskább anyagokból összetákolt
sufni átalakításából is tud tokaj-hegyaljai építészetet csinálni. Jó gyakorlat
ez arra, hogyan lehet gúzsba kötve táncolni, pusztán arányokkal visszahozni
a vidék építészeti hangulatát. A dolog
azzal kezdődik, hogy 30-ról 36 fokra
kell emelni a tető dőlésszögét, a cirmos

Vándorokból mesterek

 Vay i B or á s z at , E r d ő bény e, 2 0 12

28

29
 Róma i k at olik u s t emplom, Va jd á c s k a , 2 00 4. Fot ó: Bu jno v s z k y Ta má s

ba merültem el, ami teljesen másról szól,
mint amit itt Magyarországon látunk belőle… Meglepően komoly párhuzamokat
vélek felfedezni a mi törekvéseinkkel.
Így indult az egész Tokaj-Hegyalja-imádatom is. 2000-ben a miskolci vándorfélévem alatt szabadidőmben a tokaj-hegyaljai dűlőket kutattam, amivel
akkor még szinte senki sem foglalkozott. Ma már a legjobb borok címkéin
szerepel a termőterület – az általam
akkor rajzolgatott dűlők − neve, aminek
komoly identitásteremtő és árfelhajtó
értéke van.
cserepet le kell cserélni egy sima helyi
égetett agyagcserépre. Extravaganciára
itt nincs lehetőség, ebből a szempontból nem hálás a feladat. Azt azonban
látni kell, hogy az épített környezet
kb. 96,7 százalékának, azaz az átlagos
lakóépületeknek kell rendben lenniük
ahhoz, hogy a néhány valóban egyedi és
extravagáns épület érvényesülhessen.
Hogy a CSOK ezt elő tudja-e segíteni,
az számomra kétséges.

› Tíz évvel ezelőtt Bodonyi Csaba és
Salamin Ferenc volt a két nagybetűs építész ezen a vidéken. Van ebben változás?
Be tudtak szállni a helyiek?
Nagyon kevés a helyi építész, ők azonban a beágyazottságuk miatt tele vannak munkával. Szerencsére tapasztalható a fiatal építészek idetelepülése.
Náluk a tanulásra való hajlandóság és
a türelem az igazi kérdés…
Nyíregyháza és Debrecen oly mértékben prosperál, hogy onnan nem érdemes eljönni ide tervezni. Alapvetően
fővárosi építészek jönnek, a presztízsberuházásokhoz illően gyakran felkapott, divatos vonalat követők. Közülük
azonban nem mindenki érti, hogy egy
ilyen kontextusba hogyan lehet jól
ízesülni. Megjelenik itt a keményvonalas modern, vagy éppen a 80-as évek
posztmodern építészete is. Jó példa
erre a Füleky borászat, ami alapvetően egy jó kis hegyaljai ház, de van
benne néhány olyan öncélú elem, ami
nem tesz hozzá, különösen nem hos�-
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szú távon, az épülethez. Ha lett volna
idő, hogy a tervező mélységében megismerje a helyszínt, lehet, hogy ezek
a problémák nem merültek volna fel.
A legnagyobb gond azonban a jelentős
tőkével rendelkező, de jellegtelen építészettel van, amelyet például a szállodák képviselnek. Akinek nincs kiforrott
elképzelése a borról, vendéglátásról, az
sajnos ennek megfelelő építészt is talál
a feladathoz…
Persze, egyáltalán nem könnyű az értékek felismerése. Néha még engem is
megtréfál egy-egy épület, amit kívülről
százévesnél fiatalabbnak gondolok,
de a belsőben óriási értékek tárulnak
fel. Gond van az építészeti közízléssel is. Egy mai értelmiségi számára
természetes beszédtéma, hogy X. Y.
borának milyen a sav- vagy alkoholtartalma, de az, hogy hogyan kell
helyesen és esztétikusan használni
mondjuk a helyi követ − tízből jó, ha
egy ember észreveszi a különbséget.
Van még tennivalónk – csak meg kell
nézni, hogy mennyi blog szól borról,
és mennyi építészetről közérthetően.

› Azt mondod, hogy ma már akár neves
építészek egy kisebb feladatért is megjelennek Tokaj-Hegyalján. Ez a bor, a pincék
varázsának köszönhető?
Őszintén szólva nem tudom, de érdekel
a kérdés. Egy ösztöndíj keretében lehetőséget kaptam arra, hogy egy kicsit mélyebbre ássak ebben a témában. Milyen
hatások érik az ide tévedő építészt, mi

fogja meg igazán? Mit jelent számára a
hely, a technológia, a bor? Ennek az ad
különös aktualitást, hogy közel száz borászati épület terve született meg az elmúlt évben egy uniós pályázathoz kapcsolódva. Így a kutatás eredményeként
remélhetőleg választ fogok tudni adni
erre a kérdésre. És talán arra is, hogy az
említett tervek mögött milyen konkrét
építészeti koncepciók voltak jelen.
Régóta írok házakról, borászatokról.
Érdekel ez a téma, főként az értelmiség szerepe, az építészet jelenlétének
hiánya a közbeszédben, de leginkább
az illeszkedés, mondhatnám, hogy a
szervesség. A műegyetemi szerves építészet tantárgyfelelőseként is inkább
ezt igyekszem körbejárni, amellett, hogy
képességeimhez mérten a legtökéletesebben szeretném bemutatni Makovecz
Imre és a hazai szerves építészet képviselőinek munkásságát.

› A tervezési munkáid mellett az egyetemen is tanítasz. A Budapesti Műszaki
Egyetemen a szerves építészet tantárgy
lett, amelynek te vagy az előadója, felelőse. Milyennek látod a szerves építészet
pozícióját az egyetemen?
Mi egy egzotikum vagyunk. Eljutottunk
odáig, hogy a Kós Károly Egyesülés Vándoriskoláját át kell nevezni Makovecz
Vándoriskolának, az Egyesülés ugyanis nem ismert fogalom az egyetemen,
a Makovecz név még valamennyire igen.
Komoly emlékezetvesztést tapasztalok,
amiért nyilván lehet szapulni az egye-

› Mikor kezdtél el írni?

temi oktatást, azt, hogy túl modernista
és elutasító velünk szemben. Azt azonban látni kell, hogy nem vagyunk jelen
a köztudatban, és nem is teszünk ezért
komoly erőfeszítéseket.
Pedig van érdeklődés, nyitottság a
hagyományokon alapuló, barátságos
építészet iránt. Kevésbé a történetünk, mint a személyes jelenlétünk,
a házainkban megfogalmazott gondolataink érdeklik a hallgatókat, ha
jól látom. Hiába próbálom érzékletesen bemutatni, hogy Makovecz Imre
épületei, gondolatai mit jelentettek a
hetvenes évek fojtogató légkörében,
őket sokkal jobban érdekli az, hogy
én milyen házakat tervezek, ami nekik
konkrét előképül szolgálhat az aktuális tervezési feladatukhoz…
Számomra újdonság az oktatás, de annak ellenére, hogy iszonyatos energia
ezzel foglalatoskodni, nagyon élvezem.
Állandó kihívás, hogy hatékonyan csináljam, de a közös értékektől se távolodjak el. Mondjuk legalább újat mondani nem nehéz a hallgatóknak. (Nevet)

› Hol volt az idei építőtábor?
Immár negyedik éve Visegrádon vagyunk, nagyon jó gazdája a város a tábornak. Idén egy tájkápolnát építettek
újjá a hallgatók Rüll Tamás vándor, visegrádi főépítész hathatós segítségével.
Makovecz Imre a mogyoróhegyi építkezések alatt félig titokban egy kis, 3 x 3
méteres kápolnát épített a helyi munkásokkal. Azóta beerdősödött a domboldal, az építmény elpusztult, alapfalait
azonban megtaláltuk, és Péterfy László
egy rajzát az épületről.

› Nem véletlenül kerültél a szerves építészet tanári pozíciójába, hiszen tudott
rólad, hogy sok minden érdekel, és mindenről véleményt is formálsz.
Valóban eléggé „dolgoknak utánajárós” típus vagyok. Elég egy érdekes
blogbejegyzés, vagy a számomra komoly
emberek egy-egy elejtett mondata, ami
mentén el lehet indulni. Így ismertem
meg Hamvas Béla írásait, Aldo Rossi,
Heinz Bienefeld építészetét. Most a
svájci Caminada építészeti gondolatai-

Egészen konkrét időponthoz köthető
ez. 1999-ben Demeter Zoltánnál szüreteltem a tokaji Szerelmi dűlőben, ahol
megismertem Alkonyi Lászlót, a Borbarát Magazin főszerkesztőjét. Ez nagyon
szép kivitelű, igényes lap volt, gyakorlatilag az egyetlen az akkori piacon.
Napra pontosan tudtuk és vártuk a következő szám megjelenését. Amikor Laci
megtudta, hogy építész vagyok, azonnal
felkért, hogy írjam én a pincékről szóló
fejezetet az éppen készülő Tokaj-albumába. Ez a könyv 2000-ben bekerült a
világ legjobb boros témájú kiadványai
közé. Ez volt az indulás, és máig sincs
leállás. Most éppen Salamin Ferenccel
dolgozunk egy komolyabb albumon,
amely a településszerkezettől az épületszerkezeti részletekig tervezi bemutatni
Tokaj-Hegyalja építészetét.

› Máshol is dolgozol, vagy szinte minden
munkád, gondolatod Tokajhoz köt?
Az AXIS Építészirodában öten dolgozunk, az én munkáim zöme Tokaj-Hegyaljához kötődik. Ez meghatározza építészeti hozzáállásomat is. Sokszor érzem
azt, hogy nem tudok kiszabadulni az
ottani klisékből. Már csak azért sem,
mert az ottani építészeti világ egységes
és értékes. Máshogy nézek a többi vidékre, az ottani építészetet egy szűrőn
keresztül látom. Ugyanakkor igyekszem
fenntartani az érdeklődésemet az (értékes) újdonságok iránt. Erre nagyon jó
motiváció az írás és az oktatás…
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A DESSEWFFY-KÚRIA
REKONSTRUKCIÓJA
To l c s v a
Építészet, szöveg:
Erhardt Gábor
Fotó:
Kedves Zsófia
A tolcsvai Dessewffy-kúria rekonstrukciója egy szerencsés csillagállás alatt
– részben EU-s támogatásból – megvalósult, hároméves tervezési és építési
folyamat volt. A végeredmény: mondhatni, semmi különös. Csupán annyi történt,
hogy egy 250 éves épület visszakerült méltó állapotába. Kívülről egy majdnem
egyszínű, klasszicista épületet látunk, belül pedig egy ízlésesen berendezett
többfunkciós „turisztikai attrakciót”. A lényeg – mint oly sokszor – inkább az
elmesélhetetlenben van, a történetben, a homálybogozásban. Ezért az épületről
szóló cikket jóval messzebbről kezdjük, és jóval tágabb rátekintéssel körítjük.
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Tolcsva története
Magyarország 1000−2000 lakosú településein általában egy templom,
esetleg kúria jelenti a teljes műemléki
állományt. Tokaj-Hegyalja településein − így Tolcsván is – azonban más
a helyzet. Az országos átlagnál jóval
több műemlék található itt: a gótikus
templom és három értékes, használható állapotú kastély mellett számos
klasszicista kúria és más faluképi jelentőségű épület is megemlíthető.
A 17. századi eredetű − kora barokk
− kastélyok jelentősége önmagukon
túlmutató, mivel ebből az időszakból
viszonylag kevés, és jellemzően erőteljesen átépített az emlékanyagunk.
Régészeti leletek bizonyítják, hogy Tolcsva és vidéke az őskőkortól kezdve la-

kott volt: jáspis, obszidián és kalcedon
nagy mennyiségben fordul elő határában.
A közelben került elő a miocén kori ősszőlő (vitis tokaiensis) levelének lenyomata.
A korai időkről keveset tudunk. A tatárjárás során a falu kétszer is elpusztult. A
keletre fekvő Várhegy-dűlő neve arra utal,
hogy ott feltételezhetően IV. Béla korabeli
vár állt, amelynek nyomai egyes források
szerint a 19. század közepén még láthatóak voltak. Tolcsva mint helységnév IV. Béla
1255. augusztus 1-jén kelt oklevelében
szerepel először Tholchwa alakban. Feltételezések szerint nevét a Tolcsva-patakról
kapta, amelynek mentén épült, és amelyet
már Anonymus is megemlített írásában:
„... azt az egész földet lakosaival együtt
Sátorhalmától fogva a Tulsuoa vizéig Ketelnek ajándékozta...”.

Építésztervezők: Erhardt Gábor,
Salamin Ferenc, AXIS Építésziroda Kft.
Belsőépítészet: Bálint Ágnes,
Kéttemplom Galéria
Művészettörténész: Igaz Rita
Tartószerkezet: Pataki Zoltán,
MEPA-Expert Mérnökiroda Kft.
Épületgépészet: Erhardt Péter,
Novoterv-Gépész Bt.
Épületvillamosság: Münnich Gábor,
Fényesvölgy Kft.
Kertépítészet: Illyés Zsuzsa, Pagony Kft.
Építtető: Helia-D Kft.
Kivitelező: Ács László, Polyis Kft.

A falu legrégibb épülete a 14. századi
Kisboldogasszony plébániatemplom, a
környék egyik meghatározó műemléke.
Egy 1398. évi oklevélben szereplő településrész-megnevezések megfeleltethetők
a mai Szirmay−Waldbott, Dessewffy- és
Rákóczi-kastélyok körzetének, így feltételezhető, hogy e kastélyok helyén,
vagy közelében már épület állhatott
a középkorban. Talán az ekkor meghatározó tolcsvai Lonqueus és Uz családok
birtokában voltak. A település igen korán, 1486-ban mezővárosi rangot kapott,
birtokosai viszonylag sűrűn változtak:
a Tolcsvai, Toronyi, Bánffy, Eödönffi,
Dobó, Gerendi, Czékei, Mezőssy és Perényi családokat kell megemlítenünk.
Egy – számunkra − fontos írásos emlék
szerint 1526-ban Perényi Imréné Kanizsai
Dorottya Kassától építőmestert kért, ami
azt sejteti, hogy az ekkor épült tolcsvai
épületek eredeti állapotára a Felvidék sajátos, pártázatos reneszánsz építészete
lehetett hatással.
1568-ban Tolcsván 95 ház állt, több mint
Szerencsen vagy Bodrogkeresztúron.
1573-ban a sárospataki uradalom részeként Dobó-birtok lesz, majd a Dobó
örökösöké 1608-ig, amikor is a Lorántffy
lányok kapják meg, és Zsuzsanna hozományaként 1616-tól Rákóczi-birtok.
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építés, míg el nem érünk a másik korai
centrumhoz, a domboldalba telepített
Királyudvarhoz (5), amely karnyújtásnyira van a legkorábbi templomtól (11).
Ezen a területen jellemzőek a kúriaépületek, a módosabb porták, még ha a telekosztás a hagyományos rendet követi
is. A falu vége felé haladva a házak mind
egyszerűbbekké válnak.

Ekkor épült a település két legrégebbi
világi épülete: a Királyudvar (Lorántffy
Zsuzsanna udvarháza), és a − feltételezhetően a Bónisok által emelt − ma
Dessewffy-kúriaként ismert épület.
A tolcsvai Bónis család – a Rákócziak
mellett − jelentős birtokos volt Tolcsván.
1606-ban már itt lakott Bónis György
a Melit-szeren álló házban feleségével,
Beregszászi Lantos Zsófiával.
A Rákócziak tolcsvai és erdőbényei birtokait II. Rákóczi Ferenc 1700-ban a
Stegner családnak adta zálogba. A szatmári békekötés után a nagy kiterjedésű
Rákóczi-birtokokon sokan osztoztak.
A tolcsvai birtokok legnagyobb része
a Szirmay család kezébe került, amely két
évszázadon át meghatározó birtokosa
volt Tolcsvának és közvetlen környezetének. Az 1680-as évektől a Szirmay család
tolcsvai birtokszerzéséről igen sok adat
szerepel Szirmay András (Thököly Imre
titoktartójának és tüzérségi főfelügyelőjének) közel három és fél évtizeden át
vezetett gazdasági naplójából. A feltételezhetően cikkünk tárgyára vonatkozó
részleteket később tárgyaljuk.
Az épület szempontjából fontos(nak
tűnő) gróf Dessewffy család a Szirmayak
révén, illetve leányágon került a tolcsvai
birtokosok, kastélytulajdonosok közé.
Az 1870-es években jelent meg a településen báró Waldbott Frigyes személyében
a Waldbott család, amelynek szintén sokat köszönhet a település. A filoxéravész
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1886-ban érte el Tolcsvát, a hegyaljai
települések közül itt volt a legnagyobb
a szőlő pusztulása. Az újratelepítés
után 1895-re majdnem visszaállt a vész
előtti állapot, ami nagymértékben báró
Waldbott Frigyesnek volt köszönhető.
Az I. világháború után a falu fejlődése
megállt. Kisebb lökést az 1960-as években a több pince összekapcsolásából
létrehozott muzeális borpince, illetve a
Tokaji Borkombinát − a korábbi Waldbott
üzemi épületére alapuló − egyik legfontosabb palackozóüzeme jelentett. A rendszerváltás után itt épült meg a borvidék
egyik legkorszerűbb, legnagyobb szőlőterületet kiszolgáló, külföldi tulajdonú
borászati épülete, a Tokaj Oremus birtokközpontja. Az utóbbi években pedig a
Tokaj Grand névre átkeresztelt − állami
tulajdonú − Tokaj Kereskedőház is jelentős beruházásokat hajtott itt végre.

szegélyezve. Az országút felől húzódó
dűlőút a település elején éles kanyart
vesz (1), majd a vidékre jellemző módon merőlegesen metszi a főutcát (2),
azután funkcióját vesztve a „semmibe”,
a természetbe kanyarodik (3).
A főutcával párhuzamosan futó patak
nem a település központjában folyik,
mint Mádon, hanem kissé eltolódva, két szignifikánsan különböző (egy
dombra futó és egy alföldies) részre
osztva a települést.
A főutca sűrűsödése a bekötőút metszéspontjában van (4), ahol egy kis teresedés alakul ki. A főutca itt kettéágazik,
talán a két korai centrum, a már említett Rákóczi-kúria (5) és a Dessewffykúria (6) befolyása miatt. Ez a kettős
főutca, azaz a kassai típusú településmag Tokaj-Hegyalja majd minden településére jellemző.

Tolcsva településföldrajza
A települést különleges fekvése alapján
nevezhetjük a Zemplén kapujának. Az
országútról egy dűlőúton megközelíthető település a Tolcsva-patak északra
húzódó völgyének két oldalára épült,
enyhén aszimmetrikusan. Keleti oldala távlatosabb, az egységes táblákban
művelt, lankásabb szőlőhegy, a Várhegy
lábánál inkább mezőgazdasági jellegű
településrész terül el. A nyugati oldalon
viszont egy mozaikosabban művelt, meredekebb szőlőhegy lábánál húzódik a
történeti városmag, ligetes pincesorral

A keleti oldali főutca, a Szent Imre utca
(7) elején álló Dessewffy-kúriát majorsági épületek vették körül (8). Ezután
az utca mint a falu alföldies második
főutcája követi a patak vonalát, és
fésűs telepítésű telkeknek ad helyet.
A patak túloldalán ez az utca, ha úgy
tetszik, megismétlődik, de itt már egyértelműen kisebb, szegényesebb paraszti portákkal (9).
Ezzel szemben a nyugati oldali főutcán
(10) folytatódik a − borvidékre szintén
nagyon jellemző − zártsorúsodó be-

A párhuzamos utcákat keskeny közök,
ún. futók (12) kötik össze, amelyek
helyenként, főleg a patak átkelői közelében kereszttengelyekké változnak,
megváltozott telekstruktúrával (13).
A településmag dombra futó oldalán
egy lazán beépített, ligetes terület húzódik, amelyet a Waldbott-kúria parkja
alkot (14). Feltehetően itt is hagyományos telekosztás lehetett korábban,
amely a kastély építésekor szűnt meg.
Ugyanakkor ez a ligetes teresedés a
dombra jutva a szőlőkig, illetve az azok
peremén húzódó pincesorig, pincebokorig fut (15).
A főutcával párhuzamosan ezen az oldalon is van még egy utca, amely a domborzati viszonyokhoz illeszkedően szeszélyesebb vonalú (16).
Mint szinte minden tokaj-hegyaljai településen, itt is van egy alapvetően eltérő
telekstruktúrájú településrész, amelyet
feltehetően az iparosok laktak. A zárványszerű telektömböket (17) szeszélyes
vonalvezetésű utcák tagolják, a telkek kisebbek. A területet egy vízfolyás metszi,
amelyet hasznosíthattak is az iparosok.

A tolcsvai Dessewffy-kúria története
A borvidékre jellemző sajátosság, hogy
a kúriaépületek névadói nem feltétlenül
az építők voltak, sőt gyakran alig volt
meghatározó szerepük az adott épület
mai megjelenésének kialakulásában.
Kicsit hasonló a helyzet cikkünk tárgyával, a Dessewffy-kúriával is, hiszen
a „névadó” család mindössze fél évszázadig volt az épület birtokosa.
Az első építési fázis idejének meghatározásában az emeleten található fa-
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ragott kőkeretbe vésett dátum – 1659.
május 1. − tekinthető a legbiztosabb
pontnak. A falkutatás megállapította,
hogy e kőkeret jelenleg nem az eredeti
helyén áll, valószínűleg az épület emeleti főbejárata lehetett, a mai előtér és
recepció között.
Az első, épületre vonatkozó írásos
említés − 1632-ből − a Rákócziak itteni kastélyáról szól, feltehetően a ma
Királyudvarként ismert épületről. Ekkor a tolcsvai Bónis családnak voltak
itt még nagyobb birtokai, épületei. Az
1673. II. 6-i összeíráskor ifjabb Bónis
György házáról írták: „Curia nobilitaris
bene lapidibus exstructa...”, azaz: jól
megépített nemesi kőház. Testvére,
Bónis Ferenc – akinek ez időben Kassán,
Sátoraljaújhelyben és Tolcsván voltak úri házai − 1668-tól négy faluval
együtt Füzér várát is bérelte. Az 1676.

június 16-i összeírás Bónis Ferencnek két tolcsvai házát is említi. Egy
20. század eleji feltételezés szerint
„a Bónis-kúria Tolcsva közepe táján”,
az akkori Kecskés, vagy Csengettyű
utcában volt.
Fentiek alapján a kutatások tolcsvai
Bónis III. Ferencet, Zemplén és Abaúj
megye táblabíráját tartják az építtetőnek. Mivel Kassán is volt háza, az építőmester a Felvidék valamelyik módos városából érkezhetett. Bónis részese volt
a Wesselényi-féle összeesküvésnek,
így 1671-ben teljes vagyonvesztésre
ítélték és kivégezték. Özvegye előbb
Uszfalussy Uz Istvánhoz, majd annak
halála után Semsey Györgyhöz ment
feleségül, ám a 18. században a Semsey
család már nem birtokos Tolcsván.
A birtokosokat ezután más családban kell keresni, feltételezhetően
a Szirmayak között.
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hámorokban vasat, Eperjesből deszkát,
Tokajból szálfát, Nagymihályból léceket
stb. vett, és mint írja „Szarufát negyven
párt jobbágyimmal molnáraimmal faragtattam és zsindelyeztettem Tolcsvai
házamnak az eleit ezidén.”
A Szirmay családon belül a 18. század
végén lezajlott − peren kívüli − örökö-

hogy cikkünk tárgya milyen úton jutott
a Dessewffy család birtokába. Talán leányágon öröklődhetett.
Egy képeslap bizonyítja, hogy 1928-ban
az épület biztosan a Dessewffyek birtokában volt, akik az 1952-ben bekövetkezett államosításig laktak az épületben.
Ekkor a helyi erdőgazdaság tulajdonába
került, majd 1959-ben a termelőszövetkezet kapta meg. Lakásokat és irodákat
alakítottak ki benne.
A rendszerváltás utáni idők eseményeiről nem sokat tudunk. Az épület mintegy tíz évig bizonyosan üresen állt, csak
az alsó szintjét használta tárolásra egy
közeli borászat. A Helia-D Kft. 2011-ben
vásárolta meg a kúriát, és 2014−2015ben, uniós források igénybevételével
újította fel.

Az építési korszakok
Az épület történetében öt főbb építési
korszak különíthető el, amelyek többsége ma már nem rekonstruálható, legfeljebb csak részleteiben.

Szirmay István − korábban a Rákócziak
bizalmasa − 1695-ben I. Lipót királytól
bárói, 1707-ben I. József királytól grófi címet kapott. Fiúgyermeke nem lévén, örökbe fogadta Dessewffy Tamást,
feleségének első férjétől, Dessewffy Ferenctől leszármazott unokáját. Érdekes
módon István 1711-ben bekövetkezett halálakor azonban András nevű öccsének
László fiára hagyta tolcsvai, megégett
házát. „Báttyám, Gróf István uram…
megholt Posonban, legálván Fiamnak
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Tiolczvai meg éget Házát” – írta András
– a már említett − gazdasági naplójába.
Köztudott, hogy a Szirmayak nagy építkezők voltak. Andrásnak − aki szintén
birtokolt Tolcsván egy házat − számtalan udvarháza, kúriája volt a Felvidéken,
amelyeket folyamatosan karbantartott,
bővített. Szirmay András 1707-ben arról
ír, hogy tolcsvai házától árendát kapott. 1712-ben 400000 téglát égettetett,
25 ezer zsindelyt, 24 ezer zsindelyszeget, 25000 lécszeget, 200 spernagelt,

södési eljárás következtében Tolcsvát
és Erdőbényét Szirmay András örökösei kapták. 1791-ben I. Ádám volt a
két település örökös ura, aki fiára, II.
Ádámra (1781−1848) hagyta a birtokot.
Azt II. Ádám még halála előtt átadta
unokaöccsének, Ödönnek, aki 1887-ben
anyagilag teljesen tönkrement. Tolcsvai és erdőbényei birtokait, kastélyait
mostohafia, Ferenczi Elek vette meg,
aki később eladta báró Waldbott Frigyesnek. Arról nincs hiteles információ,

Az első építési periódus a késői reneszánszra, illetve a kora barokk korára
tehető. Az alsó szinten egyterű pince
lehetett, fafödémmel. Azonban a ma is
látható boltozati rendszer is ekkor valósult meg, talán a már említett 1712-es
Szirmay András-féle felújítás 400 000
téglájából. Mindkét szint előtt íves árkádsor, illetve lodzsa húzódott, ami az
alsó szinten szinte teljesen megmaradt.
Az emeleten öt, kereszttengelyes, boltozott helyiség lehetett, amiből csupán egy kis szakasz maradt meg. A kor
meghatározó birtokosai: Bónis Ferenc,
Szirmay István.
A második korszak a klasszikus barokké. Az alsó szinti árkádsort befalazták, az emeleti tornácot elbontották,
beépítették, a sarkokon kis kiugrású,
ún. sarokrizalitot építettek. A tető
feltehetően manzárdtető lehetett,
a Királyudvart analógiaként tekintve.
Ekkor készült a belső lépcső. Az emeleti helyiségeket harántfalakkal feldara-
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A 20. század második fele, mint oly sok
helyen, a pusztítást hozta el. A belső
helyiségeket új válaszfalakkal, illetve
korábbi nyílászárók befalazásával, megszüntetésével több helyen feldarabolták.
Az árnyékszéket lefalazták, megközelíthetetlenné tették. Méregraktárt tapasztottak a házhoz. Meghatározó tulajdonos: erdőgazdaság, termelőszövetkezet.
A közelmúltban megvalósult rekonstrukció során a 20. század második felében
bekerült válaszfalak kibontásra, a nyílászárók, faragott kőszerkezetek restaurálásra, felújításra kerültek. A történeti térsorok eredeti állapotukban bejárhatókká
váltak. Az alsó szint egyik felébe − a tulajdonos cég profiljába illeszkedő − gyógynövénylepárló és kozmetikumkészítő műhely került, amely nem termelési, hanem
turisztikai célú. Emellett egy kis teázókávézó-borkóstoló tér is helyet kapott itt,
viszonylag jól felszerelt konyhával.
Az emelet középtengelyében az előtérrecepció-iroda térsora van, utóbbi az
egykori konyha lehetett. A középtengelytől délre egy előadóterem, illetve
egy abból nyíló kis kiállítótér és egy
nagyobb műhely található. Utóbbiban
kézműves szappanok készítésére van
lehetőség. Az északi épületszárnyban
egy könyvtárszoba helyreállított men�nyezetfestéssel, és három történeti
kiállítóhelyiség (egy szalon, egy háló és
egy fürdő) kapott helyet, korabeli bútorokkal berendezve. A sarokrizalitok helyiségeit kozmetikai kezelők foglalják el.

TOLC SVA, RECONS TRUC TION OF THE DE S SE WFF Y MANSION
bolták, korszerűbb módon újraboltozták. Megépült az épülethez tapasztott
árnyékszék.
Meghatározó birtokos: Szirmay Ádám (I.).
A harmadik korszakban, a 20. század
elején a sarkok kiugrásait egy-egy helyiségnyivel megnövelték. A kőkeretes
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ablakszerkezeteket megszüntették, a
ma is látható vakolatkeretes, kapcsolt
gerébtokos szerkezetek kerültek a helyükre. Kialakultak a mai belső ajtók,
belső padlóburkolatok (műkő lap, halszálkás parketta). A tetőzetet átalakították. Megépült a maihoz hasonló
külső lépcső. Meghatározó birtokos:
Dessewffy Géza.

Partly financed by EU funds, the reconstruction of the Dessewffy Mansion in Tokaj-Hegyalja was carried out in the context of a three-year
planning and development project. The final result is nothing extraordinary, one might say—just another 250 years old building restored
to its original glory. Looking closer, however, the story of the second part of the 20th century unfolds through the building, a period of great
destruction. The agricultural cooperative brought about extensive demolitions and newly built partitions. During reconstruction, these
walls were pulled down, and the doors, windows and carved stone structures were restored and renovated. Parts of the lower floor were
turned into a botanical distillery and a cosmetics workshop. There is also a small, but well equipped kitchen and tea room, ideal for having a
coffee or for wine-tasting events. The upper floor is divided into a lobby that also serves as an office, an auditorium, a small showroom and
a larger workshop equipped for making handmade soaps. Located in the northern wing, the library was also renovated. The painted ceiling
was restored, and three rooms were refurbished with vintage furniture to serve as historical exhibition spaces.

Édesapám emlékének
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ELKÉSETT
RAVATALOZÓ
Fót
Építészet, szöveg, fotó:
Czégány Sándor
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Életünk egyre személytelenebb része

a korszerű közegészségügyi elvá-

a halál. A haldokló gondozása, ápo-

rásokhoz és az iparszerűen működő

lása, az emberséges búcsú, majd

temetési vállalkozásokhoz igazodva.

a ravatalozás, a gyász egykor a csa-

Ezek nélkülöznek minden szakrali-

lád és a helyi közösség feladata, éle-

tást , kizárólag a funkciót szolgálják

tének része volt . Manapság ezeket

ki. Nincs ezen semmi csodálkozniva-

a szolgáltatásokká degradált teendő-

ló: egy olyan közösség számára, ahol

ket kiveszik a kezünkből. Nincs már

évszázadokon keresztül a háznál

otthoni siratás, méltóságos halál az

történő ravatalozás hagyománya élt ,

elmenőknek, és a búcsú lehetősége az

a temetőben elhelyezett ravatalozó

itt maradóknak. E folyamatok méltat-

mint épület nem jelentett többet ,

lan körülmények között , kórházakban,

mint az időjárás viszontagságaitól

öregek otthonában, végül a ravata-

védő ideiglenes jellegű építményt ,

lozókban zajlanak. Pedig a búcsúra,

melyben csak a háttérdíszlet válto-

az utolsó időszak személyességére,

zott az évek folyamán. Ugyanakkor

a gyászra nemcsak a haldoklónak van

mindvégig élt a közösségekben az

szükségük, hanem a családtagoknak,

életből a halál felé történő spiritu-

a túlélőknek is. A falusi temetkezési

ális átvezetésnek megfelelő építé-

szokások a 20. század derekán változ-

szeti keret biztosításának igénye,

tak meg. Az 1960-as években állami

mely a rendszer váltást követően

rendeletben tiltották meg a halottak

már őszintén megnyilvánulhatott .

háznál tartását . Az addig élő, évszá-

Felismer ve a tarthatatlan helyze-

zados hagyományok szerint a halot-

tet , az utóbbi évtizedekben egyre

tas szobában a virrasztást és sira-

több település fordít gondot arra,

tást követően az elhunyt koporsóját

hogy komolyabb összeget szánva

a tornácról nyíló halottajtón keresztül

rá, új ravatalozó építésével vagy

kivitték, majd a Szent Mihály lovára

a meglévő átalakításával halottai

állították. Az udvaron tartott sira-

búcsúztatásához méltó helyet te-

tást és egyházi ceremóniát követően

remtsen. Magyarországon a közelmúlt

a menet a portáról gyakran a templom

ravatalozótervezési

érintésével a temető felé vonult , majd

lában – kevés kivételtől eltekintve

a sírnál végső búcsút vett a halottól,

– meglévő ravatalozók átalakításai

végül visszatért a halottas házhoz,

voltak, csakúgy, mint az alább bemu-

megülni a halotti tort . A modern idők

tatott fóti példa. A tervező keserűsége

folyományaként magánházak helyett

első látásra nehezen érthető. A hazai

ma ravatalozókban búcsúzunk szeret-

építésügy helyzetét, a terv szerinti

teinktől. A kistelepüléseken, falvak-

kivitelezés

ban megjelentek a raktárra, garázsra,

és a közbeszerzési rendszer visszássá-

műhelyre emlékeztető rideg épületek,

gait jól példázza az építés története.
Dénes Eszter

feladatai

garanciájának

álta-

hiányát,

Mindig elkésem.
Sáros szerint Fóton nem lehet elkésni.
Szerintem Fóton csak elkésni lehet.
Kis magyar abszurd: mindkettő igaz,
és egymásból következik.
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 A la pr a j z

A fóti, két ütemben épült lapos tetős
„garázs-ravatalozó” az ország legkülönbözőbb tájairól ismert jellegtelen
ravatalozótípust képviselte. 2002-ben
magas tetőt és egy kis totyakos harangtornyot növesztett hónaljban, majd az
idők során egy valódi garázskapuval
„gazdagodott”. Négy évvel ezelőtt kaptam felkérést a ravatalozó felújítására
és korszerűsítésére vonatkozó vázlattervek elkészítésére. A tervezési program egy 100 m 2-es fedett szabadtéri
rész és a szórókutas temetés helyének
kialakítását, illemhely és öltözők elhelyezését, a parkolás és a kert rendezésének megoldását írta elő. Az évek során
kialakult épületből, kertből minél többet megtartottunk, hiszen azok a korábbi nemzedékek jó szándékait is mutatják. Sutaságokat, arányokat rendbe
téve már jelentős változást (javulást?! )
lehet elérni...
Az épület füstlikas cserépfedésű nyeregtetejét déli irányban a terephez igazodva, lelépcsőzve meghosszabbítottuk.
A beltéri ravatalozóban fafödémes, felülvilágítós belsőt alakítottunk ki. A ha-
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rangtornyot megtartottuk. Bizonytalan
helyéről elmozdítottuk, új alépítményt
alakítottunk ki hozzá, majd daruval ráemeltük. Tetejére fémlemez karcsúsító
csúcsot építettünk, mely alatt adott
a száraz szórókutas temetés lehetősége.

A kivitelezésnél több ezer bontott téglát és
három kőművescsapatot „használtunk el”.
Az első pár négyzetméter homlokzatburkolatot teljesen visszabontattuk. Az egyenes boltöveknél, ill. az íveknél később is
gondot okozott, hogy a fugavastagság

BEL ATED FUNER AL HOME, FÓT
The times when we could say goodbye to our loved ones in our homes are gone. Nowadays
we use funeral homes for this purpose. Living up to the exigencies of modern healthcare
and an industrialised funeral business, these austere buildings, looking like warehouses,
garages or workshops, pockmark the face of small settlements and villages. Stripped of
sacrality, they serve a single purpose. In a community that was used to honouring their
dead by saying goodbye in their own homes, funeral homes constructed in cemeteries
are nothing more than temporary constructions that provide a shelter against weather
conditions, where only the backdrop ever changes. In the same time, there has always
been a need in the communities for finding the appropriate architectural framework to
represent the transition from life to death. After the fall of Communism, this demand
could finally be materialised. Recognising that the situation is untenable, more and more
Hungarian settlements are dedicating significant amounts of money to building new
funeral homes or transforming the existing structures into places worthy for the purpose
of saying farewell to their dead. In Hungary, most projects involve the re-imagination of
existing funeral homes, as was the case in Fót as well. At the first glance, the bitterness
of the creator is difficult to understand. However, the history of the construction project
sheds light on the bad overall condition of Hungarian public architecture, which is beset
by the maladministration of the public procurement system and the lack of guarantees
for a timely execution.
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egységes maradjon. Az ember elképedve látja néha egy-egy homlokzatfelújítás
során, hogy száz évvel ezelőtt milyen gyönyörű falakat tudtak rakni a mesterek,
amiket azután ráadásul le is vakoltak…
Most ezt lehetetlen elérni.
A kivitelezőt közbeszerzésen nyerte
meg magának a város − az egyszerű
családi házakat építő cégnél a „nem
típusmegoldások”problémaként jelentkeznek.Az építész ilyen esetben igyekszik lekövetni, és a kivitelezői szintnek
megfelelően folyamatosan változó, megépülő valósághoz igazítani az épületet.
Eközben az utolsó percig bízik az építőanyag logikájából eredő sajátosságok
megértetésében, a régi mesterségbeli
rend látszatának fenntartásában. Nem
készült el a keleti falon az emlékhely, és
az ivókút kerámiaplasztikái.
Szerencsére a mai rendszerben a költségvetés nem fontos; a terv és a józan
ész irányít. Korábban is működött ez a
gyakorlat; a költségvetésben bizonyos
tételeket rugalmasan kezeltünk, ami kevesebb volt, vagy elmaradt, azt az épület
más részeire tudtuk fordítani. Az építész,
a megbízó, és a kivitelező egyenrangú
partnerek a történetben. A kivitelezőnek
nem érdeke, hogy pótmunkát találjon, a
politikus nem akarja kötbérezni a kivitelezőt, mert ezzel az építkezés végkimenetelét és a minőségét veszélyeztetné.
Az építkezés drámáját mindenki megéli,
megérti. A tervet többször ismertettük a
képviselőkkel, akik döntésekben mindig
az igényesebb megoldást választották.
A kiviteli terv árazott költségvetését is
megértették, elfogadták. A kivitelezés
közben is mindig az igényesebb megoldást kérték számon.
...milyen kár, hogy nem egészen így történt,
de én mégis így szeretnék emlékezni rá.
Az épület annak idején a háború után
államosított telken épült. Októberben,
az átépítés teljes befejezése előtt két héttel, az első ravatalozás külön engedéllyel
az eredeti telektulajdonos temetése volt...
Van, aki mindig előbb érkezik.
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Néha egy aprócska ház többet ad az
embernek, mint a nagy épületegyüttesek. Jó példa erre a japán Yumemi
no Sato gyermekotthon terápiás háza,
amit „álomfalunak” lehetne nevezni. Az otthonban harminc gyermek
él. Ezek a gyerekek a szülői házban
előforduló problémák következtében
mindannyian komoly lelki sérülést
szenvedtek el. Maga az otthon nem
antropozófikus építmény, bár alapítója érdeklődését felkeltette az irányzat.
Hasonló a Camphill Közösségekhez,
ahol a gyerekek egyfajta új családban
élnek a nevelőikkel. A terápiás ház a
gyermekotthon főépülete mellett helyezkedik el, egy kis erdőben, ahol egy
patak csordogál. A függőleges irányban megmozgatott épülettömeg és a
meredek félnyeregtető illeszkedik a
főépület irányába tartó terep lejtéséhez. Az épület csak három egységből
áll: egy előtérből, egy kezelőből, és egy
gyógyeuritmia-teremből. A zenélésre
és festésre használt kezelőterem ötszög alakú, melyről az építésznő Akina
Iwahashi úgy nyilatkozott, hogy az ötszögű térforma egyszerre sugároz mozgást és állandóságot is, ami támogatja
a lelki sérült gyermekek gyógyító kezelését. A házat élénkség jellemzi, ami a
szigorúság és a könnyedség együtteséből adódik. Az egyszerű félnyeregtető
átível az egész házon, egészen a bejárat oldaláig, ahol finom töréssel ül rá
a falakra. Az épületnek így két különböző arca van. A házon minden felfelé törekszik, könnyedséget sugározva.
Néhány ablak úgy fest, mint apró kapu
egy másik világ felé.

TERÁPIÁS HÁZ
GYERMEKEKNEK
Fukushima-Ken, Japán
S z ö v e g: Mat hi s T. L ohl
Fordítás: Kukorelli Eszter

A legintenzívebb hatást nyilván a kontrasztos színvilág éri el, ami az egésznek
esztétikus és ünnepélyes hangulatot
kölcsönöz. A belső falakat színezett
vakolattal kezelték, melyet az építésznő saját maga fejlesztett ki az épületei számára. Az épület emlékeztet a
„japán tércsoda” elnevezésű fogalomra
is, hiszen alig hihető, hogy ezek a terek
maximum 25m 2-esek. Ez egyértelművé
teszi, hogy nem a négyzetméterszám,
 Met s z et
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sokkal inkább a térfogat és a formálás
a döntő a tér minőségét illetően. A következetesen formált épület észrevétlenül hat jótékonyan a lelkükben bizonytalan gyermekek énközpontjára.
Ismeretes, hogy 2011-ben Fukushima
régiót óriási nukleáris katasztrófa érte,
melynek utóhatásai máig sem egyértelműen meghatározhatók. Ezért az
építésznő a terápiás házat úgy tervezte, hogy az az imádság helye is
lehessen: egy kis oltárt épített be az
euritmiaterembe. A tervezési folyamat
alatt sokat beszélgetett a keresztény
gyülekezet papjaival, akik újra és újra
ellátogattak a helyszínre. Az építkezés
kezdete előtt a telken biodinamikus készítményeket is szétszórtak, abban a
reményben, hogy azok képesek az éteri
erők felerősítésével a nukleáris sugárdózist csökkenteni.

Mi is az a Camphill Közösség?
Dr. Karl Könignek, a Camphill Közösségek alapítójának célja az volt,
hogy az élet lelki és gyakorlati aspektusaiból egységes oktatási, ökológiai és terápiás rendszert alkosson.
A Camphill Közösségek lehetőséget
biztosítanak a tanulási nehézségekkel, mentális, egészségügyi problémákkal és egyéb speciális ellátási
igénnyel élő gyermekek, fiatalok és
felnőttek számára élni, tanulni és dol-

gozni – másokkal együtt, a kölcsönös
tisztelet és az egyenlőség légkörében.
Emellett hívei a föld és a körülöttük
lévő környezet védelmének, az organikus és biodinamikus elveket követik a kertjeikkel és a gazdaságaikkal,
az újrahasznosítással, a környezetbarát termékek előállításával, és egyes
szolgáltatások kínálatával. Ebből az
elméletből kiindulva az ezredfordulón
a világon 120 Camphill Intézet és további 430, azonos elvi alapokon működő gyógyítóközpont és intézmény

működött, amelyek a fogyatékos vagy
beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekeket teljes személyiségük fejlődésére koncentrálva próbálja meg
visszavezetni a társadalomba. Térhódításának és sikereinek titka az egyedi szükségleteken alapuló orvosi kezelés, a ritmusos, rendszeres napi élet
és a családias, szeretetteljes gondoskodás és környezet. Magyarországon
2007-ben alakult Camphill Egyesület,
de sajnálatos módon a velemi otthon
2012-ben bezárta kapuit. Dénes Eszter

CHILDREN'S THER APY CENTRE, FUKUSHIMA-KEN, JAPAN
M AT HI S T. L O HL
Sometimes a tiny house can do more for the public than a large building complex. Providing a home for thirty children, the therapy centre
of Yumemi no Sato in Japan serves as a perfect example. Due to issues in their parental home, all these children have suffered serious
psychological damage. The home itself is not dedicated to anthroposophic medicine, even though its founder is interested in it. Similarly to
the Camphill communities, children and caregivers live there in a sort of second family. The therapy centre is adapted to the local topography.
Comprised of a lobby, a treatment room and a eurythmy hall, the building only has three separate units. Used for music and painting therapy,
the pentagonal treatment room was designed by Akina Iwahashi, simultaneously reflecting ideas of movement and stability, thus aiding mental
healing. The house has an animated character, which results from the masterful combination of rigidity and ease. All structural elements point
upward, radiating readiness to cross into a better world. Obviously, the most intense effect is achieved by the contrasting colors that create
an aesthetically pleasing, joyful atmosphere. Witnessing these rooms, it seems incredible that none of them is larger than 25m2. Once again,
Japanese architects have shown the world that volume and planning, rather than surface area, is the key factor in creating amazing spaces. The
consistently designed building has a subliminal beneficial effect on the self-concept of emotionally unstable children.
Országépítő 2017|03
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A tervezést Makovecz Imre indította
el, de nekem kellett „megcsinálnom”.
Tanítványként . Folytattam a víziót ,
és a vonalakon, formákon túl igyekeztem mindarra figyelni, amire mesterem is figyelt az első vázlatánál.
Minden tervet le kell adni egyszer, és
el kell engedni. Ilyenkor azt is hiheti
a tervező, hogy „készen van”. Ez a terv
nem volt kész. Jöttél, és folytattad a
víziót . Megtervezted az oszlopok faragásait , és megfestetted a „terem
búráját”, az állatövi keretekbe foglalt
„Rege a csodaszarvasról” című men�nyezetképet . Az építés drámájában
tervezők, mesterek egymás vállára

BIOCSÁRDA
Virágoskút
Építészet, fotó:
D ó s a P a p p Ta m á s

A virágoskúti csárda kapcsán az idén májusban beszélgettünk a résztvevőkkel
egy gazdagon terített asztal mellett. A délelőtt folyamán Makoldi Sándor vendégül
látott minket debreceni otthonában – egyben műtermében is. Ekkor rögzítettük
a lapban közölt interjút. Akkor még nem tudhattuk, hogy a megjelenést már nem
éli meg a neves festő, tanár és néprajztudós. Szerkesztőségünk e két interjúval,

Ültünk a csillagok derítette nyári

álltunk, mint az artisták. Nemrég még

éjszakában, és csak hallgattuk egy-

arról beszélgettünk, hogy vajon tet-

mást . Meséltél és meséltetted a ve-

szene-e Makovecznek az eredmény.

lünk táborozó gyerkőcöket . Én arról

Mit szólna hozzá? Vidd el, s mutasd

a bizonyos másik időről faggattalak,

meg neki. Nem tudok most veletek

a nem lineárisan haladó kairoszról,

menni, mert nekem itt még rengeteg a

amiben minden igazi lényeges törté-

feladatom. De ha a gazda megengedi,

nik. Felejthetetlen…

hagyok ott nektek apám kókai körtéjéből. Meg akartam mutatni.

2011-ben ismertelek meg a virágoskúti

Azt is akarom még mondani – csak azt

biocsárda (Balmazújváros) tervezése

olyan nehéz, ezért nem is mondom.

közben. A közös munka lehetőségét Ró-

A Jóisten és a tündérek kara kísérjen

zsa Péter biogazdának köszönhetem.

égi utadon, Mester! Mesélj nekik...

› A jelenlegi csárda épületét egy többfordulós tervezési folyamat előzte meg. Mikor
keresték fel Makovecz Imrét ezzel a megbízással?
Rózsa Péter: Makovecz Imrét már korább-

veszéssel zárult. Hogy pontosan miért,
az a mai napig nem derült ki számomra.
Egy kis idő elteltével egy szép napon felvettem a darutollas kalapomat, felkerestem a Mestert, és kibékültünk. Egészen
pontosan 2008-ban indult a csárda története, akkor még háromosztatú parasztházzal. Ebben az időben gondok merültek fel a biopiac tájékán, így egy olyan
épületet szerettem volna itt helyben fel-

valamint Pap Gábor és Dósa Papp Tamás nekrológjával búcsúzik Makoldi mestertől.

ról ismertem, gyakran kijárt az általam
szervezett budapesti biopiacra. Igen
szerencsétlenül alakult egy korábbi, a kilencvenes évek végén indult közös, több
résztvevős munkánk, mely sajnos össze-
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építeni, ahol árusítani tudom a portékámat. Ebből bomlott ki végül a kétszáz fő
befogadására alkalmas, látványérlelővel
kiegészülő csárda gondolata.

Dósa Papp Tamás: Amikor először Virágoskúton jártunk a Mesterrel, Péter
megvendégelt minket. Közben mesélni
kezdte, hogy mit is szeretne. Kis idő
elteltével Makovecz Imre felém fordult,

 Ma k o v e c z Imr e v á z lat a
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D. P. T.: Utólag értékelve a történteket, talán türelmét veszítette minden fél, és jó
néhány tisztázatlan félreértést követően
megállt a tervezés. Egészen pontosan egy
négyéves szünet következett, amelyet végül egy nagy békülés zárt le 2011 tavaszán.
Újra tárgyalni kezdtünk az alapvetésekről,
az új igényekről, és a Mester egy új telepítési vázlatot adott. Mivel az előző vázlatot
is én dolgoztam fel, a Mester ez alkalommal is átadta a feladatot: „Csináld, fiacskám, beszélj velük, csináld meg!”

› Ez merőben új elképzelés volt?
D. P. T: A Mesterrel egyeztetve egy centrális, de fedett épületet terveztem.
Az eredeti vízióból megtartottam a tizenkét körberendezett nagy oszlopot,
immár beltérbe helyezve. Ezeken a
sudarasodásukkal felfelé fordított oszlopokon nyugszik a kör alaprajzú csárda.
A makoveczi alapgondolatoknak megfelelően az épület a földből nő ki, a tető
pedig az égből ereszkedik alá.

› Ez nem áll távol a kunhalomtól sem.
D. P. T.: Valóban nem, de míg az erede-

és megkérdezte: Fiacska, te figyeltél
eddig? Őszintén válaszoltam, hogy
nem. Az elénk rakott sajttál, sonka,
de leginkább a rozmaringos vastagkolbász fantasztikus íze teljesen kikapcsolta a figyelmünket… A gazda elölről
kezdte. Hamarosan meg is született az
első vázlat: a Mester egy kunhalomba
álmodta bele a kért funkciót, melynek
közepe egy nagyobb, ellipszis alaprajzú nyitott térrel rendelkezett. Ezt
a föld alá helyezett hasznosítható,
fedett terek ölelték körbe. A tizenkét
tartóoszlop koronáját a Huszka-féle
gyűjtésből választott tulipános motívum alapján szerkesztettük, melyet számítógéppel meg is modelleztem, csakúgy, mint a teljes épületet.
Egy túldolgozott vázlattervig jutottunk el, majd szünet következett a tervezés folyamatában.
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› Mi volt az oka ennek a hosszú szünetnek?
D. P. T.: Péterék nem tudtak kibékülni
azzal, hogy föld alatt van az épület,
amelyben nem volt az ő elképzelésük szerint igazán jól hasznosítható
beltér. Pedig a Mester víziójának egyedi volt a hangulata. Nyáron ki lehetett
volna ülni, a helyiségek körbe nagy
üvegfelülettel nyíltak a kunhalom nyitott udvarából.

R. P.: Ebben valóban nem egyeztünk.
Volt vita közöttünk arról is, hogy ki
kell-e látni a csillagos égig, jó-e, ha
beesik a hó, jön a por. Meglátogattuk Makovecz Imrét Mártélyon is,
a Tisza-parti nyaralójában, amely hasonló nyitott udvarral rendelkezik.
A csárdánál ezt a nyitott belső udvaros dolgot sehogyan sem tartottam
jó megoldásnak.

ti elképzelésben egy nyitott belső teret
öleltek körbe a kiszolgálóhelyiségek, az
új tervben egy nagy, fedett belteret emeltem immár kör alaprajzra, melyet egy hat
méter átmérőjű bevilágító gyűrű zár le.
Alapvetés volt a költségtakarékosság
okán az íves ragasztott tartók minimalizálása, egy minél egyszerűbb szerkezet
tervezése. A Magyar néprajzi lexikonban
még régebben találkoztam a fedeles szénaboglyával, az abórával, melynek fedele
igény szerint állítható magasságú volt.
Ezt szerettem volna megidézni egy egyszerű kis utalással a záró felépítmény,
a bevilágító kialakításánál. Valójában
az ősépítmények egyszerűsége fogott
meg, mely a pásztorélet eszközein
is megfigyelhető.

› Hogyan zajlott a kivitelezés, milyen egyéb
épületek kapcsolódnak a csárdához?
D. P. T.: A csárda épülete mellett a Kárpát-medence öt tájegységének megfelelő parasztház és egy csűr áll, melyek

› A környéken mindenki Makovecz-csárdaként
ismeri és használja ezt az épületet. Aki azonban nem ismeri a néhai Mester irodájára jellemző munkafolyamatot és a tanítványokkal
való kapcsolatot, abban komoly kétségek ébredhetnek ezzel kapcsolatban.
D. P. T.: Viszonylag hosszúra nyúlt a terve-

kus világba. Ebben a folyamatban a Mester nem vett részt. 2011 végén készült el
a vázlatterv, s ez az időpont sajnálatosan
egybeesett a Mester halálának évével.
A végleges terveket így már nem láthatta, de az iránymutató beszélgetések lezajlottak köztünk, az elképzeléseimet
pedig elfogadta. Makovecz-munkaként
indult, de a megbízás a Mester halála után vett komoly fordulatot, így már
csak tőlem tudták megrendelni az engedélyezési terveket. Nem tudom megítélni,
hogy mennyire lehet a makoveczi életmű
része egy olyan munka, melyet a Mester
indított el, majd ilyen előzmények után
önálló tervezésre adott ki. Bevallom,
tanítványként én ezt közös munkának érzem, mert ha már a kezdet kezdetén csak
engem bíztak volna meg a tervezéssel,
bizonyára nem ilyen ház született volna.
Ez a Mester által elindított tervezés, benne van a szellemisége, az iránymutatásai,
de valóban, tanítványként én terveztem
a házakat, a vízió és a vázlatok felhasználásával. Érdekes határhelyzet.

zési folyamat második üteme is, többször
leutaztam, ott is aludtam, hosszú estéket
átbeszélgetve, szinte barátként betekintve ebbe a nagyon zártnak tűnő, fantaszti-

› A belső tér kialakításában részt vevő valamennyi képzőművész, csakúgy, mint a megbízó, a Mester víziójaként tekint rá.

tervezésével engem bíztak meg. A csűr
különlegessége, hogy egyetlen szög nélkül, hagyományos szerkezettel épült.
A csárda esetében a központi térhez
a kiszolgálóegységeken kívül egy sajt-,
illetve egy húsérlelő kapcsolódik, látványpincével kiegészülve. Maga a kivitelezés igen hosszúra nyúlt, az utolsó
simítások több évig zajlottak. A csárdát
illetően minden a terv szerint épült meg.
Csupán az eredeti Makovecz-vázlatokat
idéző belső lehatárolásokat hagyták le.
A tér-, illetve a nyílásosztás és a burkolatkiosztás is változott. Ugyanakkor
minden jó irányban alakult, rendkívül
igényes mesteremberekkel és kifinomult
anyaghasználat mellett.

D. P. T.: Az ő szemükben én egy köztes
láncszem, a konstruktőr vagyok, aki
megvalósította, megrajzolta a Mester
elképzelését. A koncepció magja szerintem is a Mester első vázlataiból maradt meg. Maga a ház persze teljesen
más lett. Azt már én formáltam meg,
mint a pásztorbotforma oszlopokat,
de itt jegyzem meg: nem gondoltam
arra, hogy ezeket meg is faragják. Jött
Makoldi Sándor, a pásztorhagyományok
szakavatott ismerője, festőművész és
néprajztudós, akinek egyik fő kutatási területe a régi használati tárgyakon
megjelenő díszítések jelentésrétegei.
A tervezés folyamán megtudtam, mit jelent a tizenkét minőség, a zodiákusok,
ezeket hogyan fedezhetjük fel a pásztorénekekben, mondákban, és a használati tárgyak díszítésein. Az opeion
belső felületén, azaz a nagy „teremburájában”, ahogy ő hívta, megfestette ezt a
pásztormitológiát több, egymásra épülő
körben, akár a csontfaragványoknál.
Mindez megjelent a tizenkét oszlopon
is, melynek faragványai Győri László és
Tóth Zoltán keze munkái. Az Alföld művészetében nagyon fontos helyet foglal
el a pásztorbotok és az ostornyelek díszítése, melyek bonyolult mesevilággal
átitatott, mély és többrétegű jelentéstartalommal bírnak. Bevallom, először
nagyon furcsálltam, milyen tartalmak
fognak erre az épületre ráragadni, az
oszlopok megfaragását el sem tudtam
volna képzelni a mai világban. Ugyanakkor nyitott voltam, és csodáltam, milyen természetes módon gazdagodott az
épület. Szinte alig épült meg, de ma már
kutatási területté lehetne nyilvánítani,
annyi plusztartalom jelent meg benne.
Fantasztikus érzés volt megtapasztalni,
hogyan válik egy tér hellyé.

Makoldi Sándor: Amikor megláttam ennek
a világsátor jellegű épületnek a kupoláját, az volt az érzésem, hogy ide nem
lehet más témát festeni, mint olyat, ami
minket a Teremtővel − az éggel és a földdel − összeköt. Ha mi magyarnak születtünk, akkor Arany János után a Rege a
csodaszarvasról lenne a legfontosabb
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megjelenítendő téma. Hunor és Magor
a nemzetünket úgy alapította meg, hogy
Dúl lányait, tündérlányokat vett feleségül. Eleve a mítoszban is benne van az
ég és a föld kapcsolata. Mivel ebben
az épületben tizenkét oszlop adódott,
természetes volt, hogy mindezt állatövi
keretben lehet megfogalmazni: az anyaföldről nézve a csillagos eget, ebbe íródik
be nekünk az idő. A tündérek egy Tejútszerű energiából áradnak szét. Hozzájuk
érkezik Hunor és Magor csapata, akik
egyenként is egy-egy állatövi jegyet adnak, egészében pedig az évkört is megidézhetik. A világokat tartó oszlopok az
égig érő fák, melyek az Alföldön egy-egy
botban testesülnek meg a pásztorságnál.
Ezt az attribútumot a gulyások készítik
és hordják ma is. Az én szerepem az volt,
hogy fölhasználva az alföldi pásztorművészetet, a gulyásboton és a karikáson
is látható motívumrendszert ebbe a „tizenkettességbe” belefoglaljam. Az épület
kapui is a tájolt rendszereknek felelnek
meg: a főkapu a Nyilas−Bak oszlopokhoz
tartozik. Csillagmítoszi és asztrálmítoszi
értelemben is a Nyilas−Ikrek csillagképhez tartozónak ismeri a világ a magyarokat. Ez az út az asztrológiában is az élet
útja, hiszen a Tejútnak a Napútba való
csatlakozásával is egybeesik. Az élet
útjával ellenkező tartalom a halál útja,
mely ezzel derékszögben áll, ehhez tartozik a másik kapu. A mi szerepünk mindig is az volt, hogy az élettel telítsük meg
a haláltengelyt. Ezeket a tengelyekhez
kapcsolódó, meglévő kapukat szeretnénk
majd tovább építeni, színes ólomüveg
ablakokkal, bronz domborművekkel.
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› A kupola a teljességet idézi meg?
M. S.: Az Altamira kupolája is egy teljességet, a felénk boruló világot idézi meg.
Az ábrázolás logikájából következve véleményem szerint meg kellene találnunk
az itteni opeionnak megfelelő nyílást is,
csak eddig senki nem kereste. A Cantata
Profana, a szarvassá vált fiú regéje a mi
hagyományunkban tovább élt, de ez tőlünk nyugatabbra a Neander-völgyi időszakban is megvolt. Visszatérve a csárdához, ennek az épületnek a jelentése,
a mindenséget idéző terével, túlmutat a
hétköznapi szinten. Az egyes elemekben
megjelenő pásztorművészettel és a hagyománnyal egy olyan összegzés jöhet
létre, mely megosztottság helyett maga a
szakrális teljesség irányába mutat. Ebbe
az összefüggésrendszerbe illeszkedik az
épületet körülvevő rózsakert is, a színek
és a fajták aránya, melyben a pentagram
és az aranymetszés fedezhető fel. A rózsatövek Turi Istvántól származnak, melyeket az ő, és Jeney Béla útmutatásai
szerint ültettek el.

› A teljesség irányába mutat maga a
biogazdaság is. Mikor kezdett ezzel foglalkozni, és milyen perspektívája van a biogazdálkodásnak ma Magyarországon?
R. P.: A 38. szezonban vagyunk… Amikor
elkezdtem, 1981-ben, akkor egy erős szocialista világ volt. Csak annak lehetett saját
földje, aki egyéni gazda volt, egyéni meg
az lehetett, akinek földje van. Most egy
30 aranykoronás földön vagyunk, van 40 is
a közelben, és van, ami az 50-et is súrolja,
tehát az ország legjobb minőségű talajai
ezek. Ugyanakkor a közeli Hortobágy szi-

kes legelő, ezért ha a téesztagosítás idején valakinek kicserélték a földjét, az nagy
bajban volt, mert a beszolgáltatást sem lehetett teljesíteni, nemhogy megélni belőle.
Az a gazda, aki egy ilyen csere után sem
adta föl…, hát azokból lettek az egyéni
gazdák. Amikor édesanyám megtudta,
hogy egyéni útra tértem, bizony nagyon
aggódott, hiszen az öcsém egyetemre
ment. Még a legszegényebb parasztok
is megvetettek. Mindig egyedi utakat
kerestem, és ehhez a Teremtő jóvoltából
jó korban születtem, mert a 80-as években nyíltak ezek a kapuk, a téesz sem
volt már annyira vérmes: övé volt ugyan
a föld, de nem bánta, ha én ott dinnyét
termelek. Ezt a földet 92-ben vásároltam
mint tagi részarányt, 40%-os hitelkamatból… Ez ma már elképzelhetetlen lenne,
most ez az érték 1% alatt van! Túléltük mindezeket. Ezen a területen nem
volt semmi, mindent mi építettünk. Bio
sem voltam, csak egyszerűen jó dinnyéket és paprikákat termelő gazda, ezzel
híresültem el, és lassanként megismert
a szakma. Ahogy belejöttem, mindez
más oldalról is kezdett foglalkoztatni a
szerves műveltség szellemében. Így kerültem kapcsolatba a biogazdálkodással.
Ma már 500-féle bioterméket állítunk
elő. Magyarországon jelenleg 250 ezer
hektáron folyik biogazdálkodás. Míg
a globális mezőgazdaság szintjén irtják a
kártevőket, a biogazdaságban ilyet nem
teszünk. Ahogy az életben is, itt is örök
hullámzás van: ha sok a kártevő, felszaporodnak a hasznos rovarok, majd ha
lezuhan a számuk, szaporítanunk kell
őket valahogy. Ehhez kellenek a virágok,

amiken átélik ezt az időszakot. És ezt nekünk, gazdáknak is át kell élnünk. Erős
családi háttér nélkül ez nem is működne. Nehézség az is, hogy a mai világ mindent elkövet, hogy ez az együttműködés
ne tudjon kiteljesedni, családi szinten
sem. Zöldségeket termelünk, állatokat
tartunk, azok tejét, húsát helyben feldolgozzuk. Elsősorban őshonos állatokat,
és kizárólag természetes módon, a lassú
növekedést szem előtt tartva. Manapság
a boltban a negyvennapos csirke mellét vehetjük meg, ami ehető ugyan, de
nem adaptálható a szervezet számára.
A minden szinten erőltetett gyors növekedéssel az emberiség a vesztébe rohan.
Mi mesterséges adalék nélkül dolgozunk,
a termékeinket pedig magunk adjuk el.
A földön nemcsak állunk, hanem élünk is,
nem szabadna lelakni, pedig ma ezt tes�szük. Amikor már késő, rá fogunk ébredni
– ahogy a mondás is tartja −, hogy a pénz
nem ehető…

M. S.: Ahogyan Csontváry is mondja: nem
atomok alkotta világban élünk, eleink
testén járunk.

THE VIRÁGOSKÚT BIO-INN
Péter Rózsa is the owner of one of the most prolific organic farms in Hungary. When he decided to built a traditional inn, capable of hosting
200 people, on his Virágoskút estate close to the city of Balmazújváros, he invited Imre Makovecz to lead the planning. However, their
relationship cooled when the client rejected the first drafts, and constructions were halted, only to be resumed in the spring of 2011,
when the parties finally reached agreement. Starting from scratch, the planning was carried out by Tamás Dósa Papp, an apprentice of
the Master, who has been monitoring the progress until his death. The internal structure of the building was greatly influenced by the
shepherding culture of the Great Hungarian Plain. In addition to the servicing units, the central space hosts a cheese ripening room, a
dry-curing chamber for meat and a cellar showroom. Painted by Sándor Makoldi, the oculus retells the legend of the Miraculous Stag.
Viewed as a whole, the folk art elements and tradition integrated into the structure add up to an atmosphere of sacred unity, transcending
fragmentation. The rose garden planted around the building harmoniously complements the system of correlations.
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Csóka Balázs, Dénes Eszter

„… Makoldi Sándor képi közlendője

tünk, majd „feldobjuk a talpunkat”,

ezer éveket fog át , ősi bölcsessége-

mint manapság tartják, hanem a dol-

ket menekít és teremt újjá kultikus

gok mennek tovább, nincs egyszer és

keretek között , hallatlan formabiz-

mindenkorra – Madáchcsal szólván –

tonsággal és színérzékenységgel. (…)

„vége a komédiának”. S attól függően,

A Szarvasvadászaton természetesen

hogy mi hogyan végeztük a dolgunkat ,

visszatérő motívum a szarvasság is,

kerülünk magasabb szintre, vagy sod-

de ugyanennek a minőségnek a túlol-

ródunk vissza az anyagi világ folyama-

dalán, a test farrészénél két ember-

taiba. A Szarvasvadászatnak leolvas-

alak, vagy egynek a kettőssége bomlik

hatóan megvan a kapcsolata a Cantata

még ki. Az egészben tényleg van vala-

Profanaval, ugyanígy a két ikertestvér

mi varázslatos. Ez az a világ, ahol érzi

típusú mondáinkkal és meséinkkel, de

az ember, valahogy így történhetett

egyikre sem illik rá ezek körül hézag-

magának a mindenségnek a születése!

talanul a kép szereposztása, illetve

Földerengenek a dolgok, elkezdenek

díszletezése. Nem illusztráció ez a

alakot ölteni, az alakok konkretizá-

mű sem a szó szokványos értelmében.

lódnak egy fokig, kapcsolatba lépnek

A teremtő őselvet lehet megérteni,

egyszerűen el kell hogy higgyem...

egymással, és amikor az idejük lejárt ,

a misztériumot lehet átérezni, ha az

(…) Makoldi műveiben egyetlen egye-

szerepüket

akkor

ember ráhangolódik, mert elejétől vé-

nes idézettel sem találkozunk! Csakis

vagy ők maguk, vagy egy részletük

géig maga a létesülés – nem az, hogy

a művész – kortárs művész – egyé-

érik továbbteremtővé, és utána már

mi lesz a folyamat vége, hanem ahogy

niségén átszűrt , kifejezetten a má-

belőlük alakulnak a következő vilá-

létrejönnek a dolgok! – idéződik meg

nak és rajta keresztül a holnapnak

gok. Tehát nem e rövid életre szület-

benne, általa. És mindvégig úgy, hogy

szóló üzenetekkel.”

végigjátszották,

Pap Gábor

› Fiatalkorban az ember nem tulajdonít jelentőséget annak, hogy valaki mikor születik és hová, de ahogy öregszik, egyre inkább
úgy érzi, nincsenek véletlenek.
1945. augusztus hatodikán két rossz
jött a világra, az egyik én voltam, a másik meg az atombomba… Ez a nap a kereszténységben éppen Jézus színeváltozásának napja. Ez festői program…

› Korábban Tokajban is volt műterme, jelenleg Debrecenben él és alkot. Családi kötődés fűzi a városhoz?
Anyai ágon debreceni a család, édesapám erdélyi származású. Én is itt születtem volna, de olyan furcsán alakult
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az élet, hogy édesapámat behívták katonának Beregszászba. Nagyapámat
is behívták, nagymamám ment utána
Bácskába. Ekkor anyám befogott egy
szekeret két lóval, és elindult apám hadteste után, egyéves bátyámmal, rettenetes viszontagságokon keresztül. Így
végül egy kis faluban születtem, München mellett. Édesapám szerencsére
amerikai fogságba került, így a háború
után rögtön hazatérhettek. Amikor az
Édesanyám által mesélt viszontagságokra, a két világháborúra, Trianonra
gondolok, mindig megállapítom, hogy mi
egy szerencsés világba születtünk, egy
békés korszakban. Ugyanakkor latolgat-

tam, milyen szép is lenne úgy élni, hogy
a mi népünk igazsága van felül… Mindeközben próbáltam élni a szovjeturalom
alatt, és megalkotni mindazt, amit belülről megéltem. Ez egy festőnek program,
ennek mentén igyekszik megtenni azt,
amit lehet.

› Hogyan indult a program végrehajtása?
Egészen különböző szinteken lehet erről beszélni. Hétköznapi értelemben
ügyes volt a kezem. Rossz, elkényeztetett gyerekként többször eltörtem a bal
kezem, így jobbkezes lettem balkezesként. Nagyon szerencsés adottság ez
a rajzolásban és a festésben egyaránt,

mert ha az embernek elfárad az egyik
keze, folytatja a másikkal. A mi időnkben nem volt olyan gyerekrajz, amiről
a mai értelemben beszélhetünk. Édesapám minden tavasszal leszóratott egy
kocsi homokot, mi abban játszottunk.
Külön nem rajzoltunk, hanem megépítettük, amit akartunk. A várakat, a
harcokat inkább plasztikából valósítottuk meg. Ez nem művészet volt, hanem
játék. A szigorúan vett rajzolás − ha
a saját gyerekeimre gondolok, akik itt
az emeleten nőttek fel −, az egy kényszer, hiszen a gyereknek nincs kellő
mozgástere, lehetősége, amiben kiélheti magát, így marad a rajzlap. Ha jól
emlékszem, az első akvarellem az általános iskola előtt született, melyhez a
bátyám vízfestékkészletét használtam.
Anyámék Németországból hoztak egy
kis képet, vegyes technikával, arról a
vidékről, ahol én születtem. Az alpesi
jellegű táj nagyon tetszett nekem, az
Alföldön ilyet nem lát az ember. Megrajzoltam és megfestettem, beraktam
az üveg elé a kis képemet. Vártam, mikor veszik majd észre. Így kezdődött…

− Van még egy fél órád, bizonyítsd be!
Annyira felbosszantott, hogy elkezdtem rajzolni. Megnézte, majd csak an�nyit mondott: − Igazad van, fel vagy
véve. Kiváló pedagógus volt, megfogott
a hiúságomnál.

kellett arra törekednem, hogy nagyon
komolyan viselkedjek a rajzórán. Így
arra is volt lehetőségem, hogy a saját
világom ki tudjam alakítani. Lehet, hogy
a főiskolán a mesterek hatása miatt ezt
nem tudtam volna megtenni.

› Hogyan teltek a kisképzős évek?

› Az oktatás ezek szerint nem a gyerekből
indul ki, hanem az akadémista szemléletből?

Gimnazista koromban is nagyszájú gyerek voltam, ez azóta is megmaradt. Az
iskola lapjába írtam egy vitaindítónak
szánt cikket, amibe még az osztálytársaim is belekontárkodtak. Ez annyira
felbőszítette a tanári kart, hogy az én
addig nagyon jó helyzetem és megítélésem is megváltozott. A Képzőművészeti
Főiskolára nem vettek fel, habár már elsős koromban megosztott díjat kaptam
egy negyedéves sráccal. Tudták, hogy
nem vagyok rossz kezű, de azt mondták,
hogy tanuljak tisztességet…, és igazuk is
volt. Egerbe viszont felvettek. Itt jobban
rajzoltam, mint a többiek, ezért nem

› Mikor fedezték fel a tehetségét?
Már az általános iskolában kitűnt,
hogy jól rajzolok. Képzőművészeti
gimnázium csak Budapesten volt, én
azonban nemigen szerettem volna oda
menni. Édesapám már nem élt, de an�nyira kérte a család, hogy megígértem,
elmegyek a felvételire. El is mentem,
egy hokedlin álló köcsögöt kellett rajzolni valami drapériával, reggel 8-tól
délig. Csak azt nem mondtam meg nekik, hogy nem fogok rajzolni. Néztem a
többieket, szerényen megállapítottam,
hogy én jobban rajzolok, mint ők, de
mégsem vágytam erre. Volt egy idősebb
felügyelőtanár, a beadás előtt nem
sokkal felállt, körbejárt, és ránézett az
én üres rajzlapomra. − A te rajzod hol
van? – kérdezte. − Nem rajzoltam, mert
nincs kedvem – válaszoltam. − Nem hiszem én azt, szerintem nem is tudsz te
rajzolni – felelte. Ezt komoly sértésnek
vettem, és visszavágtam: − Az itt lévőknél jobban rajzolok. Ránézett az órára.
 S z a r v a s s á v á lá s, 1998

Mire az ember gimnazista lesz, elég magas fokon megtanítják egy akadémista
majomkodásra, de az nem önmaga. Az
első festmény, ami Édesanyámat ábrázolja, olyan, mint egy idős festő műve,
pedig én akkor egy szertelen fiatal voltam. Az a formanyelv, amit tanultunk,
ellentétben volt mindazzal, amit én
szerettem volna. Emlékszem, szerettem
volna megfesteni azt, hogy Debrecenből elutazom Pestre, és visszajövök. Ez
filmtéma, de én képen is meg akartam
fogalmazni. Éreztem ugyanis, hogy nem
egy egyszerű küklopsz-perspektívában
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élünk, mint azt az akadémista tanításból ismertem, hanem egy térben, időben mozgó világban. Izgatott ez a világ,
csak nem voltak eszközeim hozzá, hogy
megvalósítsam. Az egri főiskolás évek
alatt a legolcsóbb albérletben laktam,
a város szélén, ahol már szőlő és kukorica termett. Az állványomat kiraktam
a növények közé, és hajnalban kezdtem festeni, miközben folyamatosan
változott a fény. Éjszakába nyúlóan
dolgoztam, amíg olyan helyzetbe nem
jutottam, hogy amit éreztem, azt megtaláltam a képen is. De ez egy vak vezet világtalant dolog volt, mert az ember nem tudja, milyen szeretne lenni,
vagy ha érzi is, nem tudja, hogyan kell
megvalósítani. Csontváry azt mondja
erre: „kit érdekel az én hernyóságom…”.

De a pille, az más. Az alkotás folyamata olyan, mint egy bábból való kikelés
− még ő sem tudja pontosan, de érzi,
hogy ki kell jönnie a bábból, és akár
pille is lehet.

› Ez az út minden alkotónak elég nehéz,
az építészeknek is.
Különösen akkor nehéz folyamat, amikor nem egyenes a fejlődés, amikor nem
a vizuális nyelvéből jutunk el a magasabb szintig, hanem egy akadémista
vargabetűvel kell kiszabadulnia az
embernek az akadémizmus esztétikai
rácsából. Később, immár magam is tanárként, úgy gondoltam, nem követem
azt az utat, ahogyan engem tanítottak. Fontosnak tartottam megismerni
és tanítani azt a folyamatot, ahogyan

a gyermeknek kialakul az anyanyelvi vizuális szintje. Ez pontosan olyan,
mint az anyanyelv elsajátítása, hiszen
arra sem tanítanak senkit. Azt a gyerek magától megtanulja, vagy fölszedi
a környezetéből. Ha azt mondom, hogy
ez egy szék, annak fogalmához hozzátartozik, hogy négy lába van, egy ülőkéje, egy háttámlája. A gyerek ezt a fogalmat ragadja meg rajzolás közben, és
sosem rajzol olyat, hogy ne lenne négy
lába, vagy az ülőke ne lenne megemelve, hogy annak a formája is látszódjon.
Tehát nem a látszatot − mint amit az
akadémista tanítás hangsúlyoz −, hanem a fogalmat írja mondatokká. Ezt
nevezem én anyanyelvi szintnek. Míg a
zenében Kodály, Bartók és Lajtha munkásságának köszönhetően ez pedagógiai szinten is megvalósult, a képzőművészet területéről ez még ma is hiányzik.

› Voltak, akik utat mutattak. Maga Csontváry is szeretett volna tanítani, csak aztán
1919-ben éhen halt…
Földi Péter ugyan fantasztikus módszert
dolgozott ki e téren, de ebből nem lett
országos pedagógia, nem került be a
közoktatásba, pedig nagyon nagy szükség lenne erre. Így egyfajta korszerűség
majmai leszünk csupán, ami mögött
nincs valódi, megélt életérzés. Utánzatból és másolásból pedig nem lesz élet,
kihal az eredendő alkotás, mert csak
teremtő alkotói megéléssel lehet a Teremtést is szolgálni. Kerestem magam
is azt az utat, ami az élet útjára visz.
Ha Magyarországon vagyok, akkor a
magyar élet vizuális útjait. Az ember
hosszan beszélhetne erről az útról…,
elmondhatja a különböző szinteket,
de beszéljenek inkább a festmények.

› Földi Péter egyik tanítványának macskás
rajzát Molnár V. József is gyakran említette előadásain. A gyerek nem egy állapotot,
hanem egy történetet rajzol le, például azt a
folyamatot, ahogy az állat fölmászik a fára.
Molnár V. József és Pap Gábor is fontosnak tartotta azt, hogy a gyerek a mi
hétköznapi értelemben vett téridőnkben hogyan fogalmaz. A rajzlap egy sík,
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a hiányzó téri harmadik dimenziót nem
vetíti rá. Tehát nem csal teret a síkra,
mint egy akadémista kép. Helyette viszont a gyerek az időt használja, a történetet, például a macskáét. Ráadásul
nemcsak történeti minőségeket vetít
rá a rajzára, hanem etikai szinteket
is. Ugyanis a macska mérete, amikor
gyilkossá válik, más léptékű lesz, mint
amikor csak mászik. A gyerek a teljes
életélményét ábrázolja, és fogalmaz
a téridőn belül az adott lehetőségnek
megfelelően, és nem hazudik.

› Szülőként óriási élmény a gyerekrajzokat
figyelni, megfejteni.
Az én vizuális nyelvemnek is vannak
pillérei, az egyik a gyerekrajz. Három
gyermekem van és kilenc unokám.
Az ő rajzaik nagyon sokat segítettek
abban, hogy felnőtt módon visszataláljak a saját gyermeki rajzaimhoz, pedig
nem is emlékszem, hogy lettek volna.
A gyerekek megküzdenek a rajzaikban az
eredményért, miközben a szülő sokszor
nem is tudja, hogy a gyerek miért szalad
oda hozzá, és mutatja meg a művet. Egy
idő után rájön arra, hogy a szülő nem
beszéli ezt a nyelvet anyanyelvi szinten,
nem érti, miért örül neki a gyerek, vagy
éppen miért tépi szét. A lányom egyszer
egy gépírólapra rajzolt: körbe-körbe
húzta a vonalat, már régen kiszakította
a lapot, de még mindig húzta. Egyszer
csak odarohant az édesanyjához, odabújt. − Mi van veled? – kérdeztük. − Félek – mondta, és rámutatott a rajzra…
Próbáltam megtudni, hogy mitől, de kicsi volt még, hogy szavakba öntse. Eltelt
egy év, éppen együtt sétáltunk, amikor
a közeli mezőgazdasági lerakatból egy
traktor dübörgött át a keskeny utcán.
Annyira megijedt, hogy szinte remegett.
Feljöttünk a lakásba, kislányom pedig
elővette a rajzát, és elmesélte, hogy
ettől félt hajdanán is.

› Megvolt a belső élménye, és addig figyelte
a vonalakat, míg újra át nem élte? Ezeket a
rajzokat sokan az anya óvó öleként vagy fészekként magyarázzák.
Ha egy ilyen rajz harmóniába hozza a

gyereket, akkor ez így is van. De gyorsan rajzolva, szinte kiszakítva a lapot,
ennek pont az ellentéte a létrejövő örvény, ami ki is vihet ebből a világból. Ha
nem beszéljük ezt az anyanyelvet, ami
alapján megállapíthatjuk, hogy ez nem
fészek, hanem örvény, akkor nem érezzük azt az óriási különbséget, ami ezek
között feszül, noha ezt két, majdnem
azonos mozgás eredményezi. A gyerek
minden gesztusában tudja, hogy mit
csinál. Vannak olyan élményei, amelyek
tudatosak, és vannak olyanok, amelyek
tudat alattiak. Ezek mindannyiunkban
együtt munkálkodnak, de a felnőtt már
nem tudja vizuálisan kifejezni magát
anyanyelvi szinten. Helyette egy pótnyelvet tanítanak neki. Ez minden téren
így van, legyen az testnevelés-, vagy
rajzóra. Az iskola csak részleges dolgok

mechanikusan osztályozható, szűkített
keretét öleli fel.

› Ez világjelenség?
Igen, de egyértelműen Európából terjedt szét. Olyan hibával működik ez az
oktatási rendszer, ami − nem véletlenül
– két világháborút szült. Amikor részlegességek törvényekké válnak, akkor az
azokból jövő tartalmak felboríthatják a
természetes egyensúlyt. A mi nyelvünk
még tudja ezt az egyensúlyt, részben
azért, mert ragozó nyelv. Azaz alanyi
értelemben is tudja mondani azt, hogy
nap, de mint égitestet is ki tudja fejezni.
De azt is, hogy a Napnak útja van, ezért
egy nap egy időszint, de ha valami „napos”, az a Nap karakterét jelenti. Ezért
van az, hogy minden egészséges gyerek
arccal rajzolja a Napot, és sugárzóan.
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› Mindeközben az óvodában és az iskolában is
azt kérik a gyerekektől, hogy ne rajzoljanak
már a Napnak arcot, hiszen nincs neki…

› Ha az oktatásunk legalább irányultságában az egész és a rész viszonyát az egészhez
próbálná kötni, akkor nem lenne annyi baj?

Magyarázza meg az a szegény gyerek,
hogy miért rajzolja ilyenre: hiszen az
minden életnek az adója mint energia…
És ha óriási távolságban van is tőlünk,
akkor is melegít, simogatja az arcunkat,
boldogok leszünk tőle. Ezt egy gyerek
érzi, tudja, mert a teljességét rajzolja
meg annak a hatásnak is, amit a Nap
jelent a Földön. Ezt levágni, és arra hivatkozni, hogy az egy csillag, butaság.
Az efféle szűkített értelmezést preferáló
pedagógusok sem maguktól ilyenek: ezt
tanulták a tankönyveikből. A világban
annyi hazugságot tanítunk az igazságok
helyett... A magyar nyelv csodálatosan
fejezi ki ezt: igaz, vagy az i betűt levéve: gaz… Az igazság helyett a gazság.
Aki az igazság szerint él, az igaz lesz.
Aki azt az igát, ez a szabadságunk, nem
veszi magára, és nem úgy viselkedik,
az gaz lesz. Összetéveszti a dolgok lényegét, nem teremtő, hanem hamis
módon viselkedik.

Ma egy színkört megtanítunk úgy, hogy
a színeket osztályozzuk: van három
alapszín, amelyet nem lehet másból kikeverni, van két tónusszín, a fehér és
a fekete, és ezeknek a keveréséből jön
ki az összes szín. Pedig úgy is taníthatnánk, hogy megkérdeznénk a gyerekeket, hogy a három alapszín miért alapvető, és miért nem lehet másból kikeverni.
Erre szerintem előbb-utóbb minden gyerek tudna válaszolni. Ezt analógiásan lehet megérteni. Vajon a kék legnagyobb
élményében mihez hasonlít? Az éghez,
annak is van sötétebb és világosabb
változata, ennek a tükre a víz. Tehát az
égnek a karaktere a kék szín. A sárga mihez köthető? A legnagyobb élményben
a Naphoz. Hát a piros, az milyen? Általában a vér jut a gyerekek eszébe. Kérdés, hogy melyik szín hogyan viselkedik.
A kék úgy viselkedik, ahogy látjuk: az
éjszakai ég kékje az űrt, ürességet adja.
A Nap fénye ezzel szemben mindig telít, sugárzik felénk. Ha ezt abszolút
értelemben veszem, a kék elvonó szín
− minél sötétebb, annál inkább az űrbe,

› Miben látja, hogyan alakult ki ez a részigazságokra épülő rendszer? Ez egy szellemi
kiüresedés eredménye?
Megkérdeztem egyszer a hároméves
gyerekemet, mi akar lenni. Az egyedüli
igazán jó választ adta: minden! Az ember a teljességbe születik, és a teljesség rendszerét érzi magához méltónak.
Ezért lehet az, hogy úgy érzi, az Isten a
saját képére teremtette. A Teremtő által
létrehozott mindenség törvényei szerint kellene élnünk. Ha tudunk a mindenségről, akkor erre a válasz az, hogy
minden akarok lenni! Ebből nagyon sok
dolog már az életünk elején elsorvad
bennünk. Ha valakinek manapság van
egy kiemelkedő képessége, akkor az lesz
az uralkodó az ő életében. De ha valami
a mindenséghez képest részleges, még
akkor is, ha jó, az azt jelenti, hogy nem
tudja egyeztetni az egésszel. Ez a részleges a festőknél például egyéni mitológiához visz. Ilyen festő például Gulácsy,
szemben Csontváryval. Ennek a veszélye bennünk van.
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a nihilbe visz. A Napnak akkor a legnagyobb az energiája, amikor a fehérig izzik. Annyira, hogy ha eléteszem
az ujjamat, piroslik a vér, és akár egy
röntgenképen, látom a csontot benne…
A piros pedig statikus, de ha a pirosat
a kékkel keverem, akkor a lét és a nemlét határszínét adja, a lilát. Ha sárgával
keverem, akkor rózsaszínt kapok. Vajon
mit szólna az utca népe, ha egy újszülöttet fekete ruhába öltöztetnénk? Annyira
abszurd, hogy el sem tudjuk képzelni.
Egy csecsemőnél ez felháborító, mert
ő nem az elvonó energiában van, ezért
egyértelmű, hogy fehér, rózsaszín, vagy
világoskék ruhát adunk rá. Ezt tudja a
népszokás is. Ugyanakkor mi nem ezt
tanítjuk, hanem − kiragadva környezetéből − egy olyan színkört adunk, aminek
csak az optikai keveréséről beszélünk.
A lényegét azonban nem tanítjuk. Pedig
a magyar nyelv ezt úgy mondja, hogy kiegészítő szín. De mit egészít ki? Van három alapszín, abból ha kettőt összekeverek: a sárgát a kékkel, az zöld lesz, annak
a kiegészítő színe a harmadik alapszín, a
piros. Mit egészít ki? A mindenség teljességét! Ez a három alapszín a teljességben
három karakter: az elvonó, az adó, és

A ló feje világos, a szamár feje sötét,
de a teherhordás miatt kezd megvilágosodni: ő hordja a vizet, ő jót tesz a
jelenés viszonylatában. A lónak fehér
a feje, és világoskék színű csengő van
rajta. A vörös ruhás ember feje fölött
ott a templom, a víz nem ömlik ki,
nincs medre, nem csorog… Csupa érdekes talány, ami nem más, mint tiszta
képi beszéd, ami a jelentés lényegének
összesítését képes a nyelvünkben egybeírni. Ez hát a másik pillér, a harmadik pedig a népművészet. Ezek segítségével jártam utamat, és tartok itt.
a fenntartó. A világ így működik. Ha abból csak kettőt keverek, az lesz a zöld,
a természet színe, és ha a pirossal kiegészül, a mindenségé. A nyelvünk jól mondja, de mi nem figyelünk rá. Nem gondoljuk át, milyen tartalmat jelent, mert már
mechanikusan értelmetlenítve használjuk a saját szavainkat. Nem nyelvtant
tanítunk, hanem helyesírást.

› Az egyik pillér tehát a gyermeki vizualitás,
de mi a másik a saját út megtalálásában?
Még gimnazista koromban láttam az
első Csontváry-kiállítást, aki mint
festő visszavezetett a dolgok lényegéhez. Igen sokat olvastam gyerekként,
különösen azt, ami nem volt kötelező… Még Bernáth Aurél írásait is elolvastam, mert tudtam, hogy ha majd
a Képzőművészetire kerülnék, akár ő is
oktathatna. Csontváryról, hogy a legcsúnyábbakból idézzek, ő olyanokat
írt, hogy A sétalovaglás a tengerparton című kép sziklái kevésbé illúziókeltők, mint az állatkert műsziklái. Ezek
a képek abban az időben raktáron voltak, nem láthatta őket senki. Ugyanakkor néztem Bernáth Riviéra című
képét, és arra gondoltam, hogy annak
sziklái nekem teljesen életteleneknek

tűnnek. Amikor pedig megláttam az
idézett műsziklákat a Csontváry-kiállításon, az volt az érzésem, hogy olyan
energiát adnak, amit nehéz szavakba önteni. Festőként pedig, ahelyett,
hogy agyonnyomtak volna, arra inspiráltak, hogy megtaláljam a saját utam.
Megértettem Csontváry néhány képén, különösen a Mária kútján, hogy
a színeknek is külön jelentésük van.
Ikonográfiai tanulmányaimból tudtam
azt, hogy Szűz Máriát általában piros
ruhában, kék köpenyben szokták ábrázolni. Csontváry festményén a ruha
alul szinte fekete, a kék felfelé haladva
fokozatosan kivilágosodik, miközben
a piros belilul. A gyermek Jézus meg
zöld, a feje fölött ott van az izzó sárga meg a nappali kék ég: a természet
két színe Jézus ruhája. Furcsállottam
Mária kéztartását, aki nem megöleli gyermekét – hiszen így nem fognak
kisdedet –, hanem szinte kipörgeti a
képből, elindítja a mozgását. Ennyit
megértettem, és azt éreztem, hogy ez
az ember tudta, mit fest. Van egy ló
a képen, aminek nincs lába, előtte áll
egy szamár, de testének takarása mögött keresnénk a lábakat is. A ló szája
előtt áll a fal, és parázs színnel izzik.

› Ez az út többeket megérintett?
Feleségem néprajzos, de ő is fest, a
lányom festő restaurátor, egyik fiam
szobrász, a legkisebb fiam pedig régész.
Feleségemmel már a főiskola alatt jártuk a falvakat, néprajzi tárgyakat gyűjtöttünk. Együtt végeztük el a néprajz
szakot, cikkeink, könyveink is születtek
a hagyományról, sok barátot vittünk
ebbe az irányba elköteleződésünkkel.
Amíg a festői kifejezés módjait kutattam, meggyőződésemmé vált, hogy az
egyetemes formákat mások már tudják.
Népünk évezredek óta használja képírását, nyilván más népekkel egylényegűen. Mint pedagógus pedig rájöttem,
hogy ez a természetes. A kisgyermek is
ezt a természetes kifejezést használja, úgy, hogy nem kell rá tanítani. Van
vizuális anyanyelvünk, mely belső emberi minőségünkből fakad, és a gyermek egészen az iskoláskorig anyanyelvi szintre fejleszti vizualitását. Éppen
e képessége miatt minden alkotó gyermek – ha szerves műveltségbe nőne bele
– felnőttként népművészetet hozna létre. Mai szervetlen civilizációnk ezt szétzilálja, ezért nagyon nehéz visszatalálni
anyanyelvi lehetőségeinkhez.

IN REMEMBRANCE OF SÁNDOR MAKOLDI
For more than 30 years, painter and ethnographer Sándor Makoldi (1945–2017) was a teacher at the art faculty of the college. He published
several writings in the field of art, ethnography and pedagogy. As a teacher, he dealt extensively with children's drawings and visual
learning in childhood. As a painter, his works were initially dominated by the academic style. Later on, he turned towards surrealist,
expressive and dynamical non-figurative painture, until he found his own way of artistic expression in Hungarian symbolic painting. He
successfully incorporated Hungarian artistic traditions into a colorist and symbolic world.
 S z a r v a s v a d á s z at , 1986
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„EMBER NÉLKÜL
NINCS TÁJ”
I. FELVONÁS – A TÁJÉPÍTÉSZ PROFESSZOR

DR. MŐCSÉNYI
MIHÁLY
1 9 1 9–2 0 1 7

Kevés embernek adatik meg 97 évet tölteni a Földön. Mőcsényi Mihály,

éven át megőrzött szénát. Megkíséreltem előkeríteni a minisz-

a tájépítészek legendás alakja olyan 97 évet tudhatott maga mögött,

tériumból a müncheni kiállításon nyert, majd a hivatal által

amely az utolsó hónapig aktív munkával telt el.

elnyelt aranyérmet, megpróbáltam összeszedni a nevéhez fűződő
tervlapokat. Egy idő után Balatongyörökön ehettük Éva néni,

5 évvel ezelőtt, a Tájtitkok tudói című tájépítész ismeretterjesztő

a felesége főztjét, mert befogadtak minket.

filmsorozat forgatásakor készítettem vele Balatongyörökön egy

E nekrológban nem tudom tényszerűen követni életét, nem tudom

hosszabb riportot. Akkor fogalmazódott meg a gondolat a rendező-

megfelelően méltatni. A balatongyöröki temetésen a szomorúság

operatőrben, hogy ez az életút kitöltene egy teljes filmet. Három

mellett derűs nyugalom hatott át mindent. A világban helyén lévő

éven keresztül kutattunk és forgattunk, számtalan alkalommal

ember, egy – a szó minden értelmében – teljes életút nyugalma.

beszélgettünk a professzor úrral a kamera társaságában. Kellett

Az alábbiakban a három év riportjaiból állítottam össze egy szemelvényt

ennyi idő, hogy elnyerjük bizalmát. Együtt bontottunk ki két hatalmas

– meséljen utoljára maga a professzor úr erről a 97 évről.

bőröndöt, amelyben addigi 95 évének papírlenyomatai: diplomái,
leckekönyve, útlevele voltak. Voltunk együtt a bonyhádi 75 éves

Buella Mónika

érettségi találkozóján, amely akkorra már csupán két embert jelentett.
Voltunk együtt a csehországi Zlata Korunában, ahol a II. világháborúban

(A fotók a családi archívumból, illetve a FORTEPAN gyűjteményéből

harcolt, és magával hozta a cseh nyelvű cukros zacskóban a hetven

származnak.)
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1990–1992: a Kertészeti Egyetem rektora
Az egyik legfontosabb dolgom az volt,
hogy megpróbáltam a szakterületünket
pozicionálni. A Kertészeti Egyetemnek
két kara volt, a Kertészeti és az Élelmiszer-ipari Kar, és volt a táj- és kertépítészeti szak. Sok mindent megtettem annak érdekében, hogy ez a szak is önálló
karrá váljék. Szerencsém volt. Annak,
hogy ezt sikerült megoldani, nagyon sok
feltétele volt. Például kellő számú olyan
szakember, akinek megvoltak a megfelelő végzettségei. Aki nyelveket beszélt
stb., stb. Amikor Ormos professzor után
tanszékvezető lettem, arra törekedtem,
hogy az oktatók, a fiatal tanársegédek
tudományos minősítést szerezzenek,
nyelveket tanuljanak, és alkalmassá
váljanak arra, hogy a követelményeknek
megfelelően szükség esetén tanszékvezetők lehessenek. Nem lehetett volna
kar a tanszék, ha nincs erre a feladatra
alkalmas szakembergárda. Ezt a karrá
válást az azt megelőző harminc évben
kellett elkezdeni.

1979−1990: nyugdíjas, az IFLA (Tájépítészek Nemzetközi Szövetsége) aktív tagja
és tisztségviselője
Nyugdíjas éveim is mozgalmasan teltek,
szakmai nemzetközi kapcsolatok építésével voltam elfoglalva.
1948-ban, Sir Jeof Jerico angol tájépítész kezdeményezésére hozták létre ezt
a szövetséget. Ormos professzor tanszékvezetőként, illetve a Kertészeti Főiskola igazgatójaként mindent megtett

annak érdekében, hogy Magyarország
az IFLA tagjává válhasson. Azt mondta
Ormos prof., hogy részt kell vennünk
az IFLA életében, mert különben továbbra sem lesznek meg azok a nemzetközi kapcsolataink, amelyek ahhoz
szükségesek, hogy a szakterületünk a
nemzetközi színvonalnak megfelelően
működhessen.
Az európaiak megválasztottak alelnökké. Voltam kétszer elnökhelyettes,
kétszer elnök, és keresztbe-kasul jártam a világot. Az IFLA vezetősége azt
javasolta, hogy 1984-ben Magyarországon legyen egy IFLA-kongresszus.
Siófokon tartottuk.

1965–1979: a táj- és kertépítész szak vezetője
Az volt az elképzelésem, hogy meg kell
változtatni a képzés rendjét, illetve
kétlépcsőssé kellene tenni. Ez az Élelmiszer-ipari Karon akkor már működött. Az volt a célom, hogy három év
után nagy számban végezzenek olyan
hallgatók, akik elhelyezkednének a
városok szakterületi vezetőiként, és
ilyképpen rendbe lehetne tenni az országot. Nagy szavakat használok, de
így éreztem. A terv sajnos nem sikerült.
Valami véletlen folytán az akkor regnáló földművelésügyi miniszter más akták
közé csúsztatta ezt a kérelmet, és a teljesítését megtagadta. Én akkor, 1979ben, hatvanéves voltam. Azt mondtam
a miniszternek, hogy amennyiben nem
vonja vissza a döntését, akkor én nyugdíjba megyek. Na hát, erről folyt egy
hosszabb, meglehetősen hangos vita.
Így lettem én nyugdíjas.

1951–1965: Ormos Imre mellett dolgozik
az egyetemen
Nekem kezdettől fogva az volt – Ormos
professzor mellett − az elképzelésem,
illetve a tervem, hogy menjünk túl a települések területén, menjünk túl a kerttervezésen, közterület-tervezésen, illetve a főúri park tervezésén − ami persze
korábban volt, a háborút megelőzően
−, és foglalkozzunk a tájjal. Igyekezzünk olyan szakembereket nevelni, és
olyan helyzetet teremteni, hogy a tájat
mind esztétikai értékeit, mind gazdasági
hasznosságát tekintve fejleszteni lehessen, fejleszteni kelljen. Ehhez azonban
egy új szakterület alapozó anyagaira,
ismereti, oktatási anyagára volt szükség. Ilyen jellegű oktatás nemcsak Magyarországon nem volt, hanem Európa
más országaiban sem. A mai értelemben vett tájépítészet oktatását még sehol sem találták ki, és nem is művelték
ilyen értelemben ezt a diszciplínát. Én
annak idején igyekeztem minden olyan
egyetemre beiratkozni, ahol a szakterület műveléséhez a szükségesek közül
valamit össze lehetett szedni. A tájépítészet műveléséhez véleményem szerint
többféle ismeretre van szükség: az ökológián túlmenően ökonómiára, műszaki
ismeretekre, és esztétikai ismeretekre.
Ezt a négyet és a hozzájuk tartozó részismereteket kell valamilyen módon úgy
kombinálni, művelni, hogy a még nem
létező szakterületi elképzeléseket meg
lehessen valósítani.
1951-ben kaptam meg a bölcsészkari diplomámat, azután iratkoztam be a
Műegyetemre. Ugyanakkor a Vátiban,
a Lakótervnél, a Főkertnél, aztán később Tatabányán másodállásos voltam.
Tehát az egyetemi munkám mellett egy
fél napot valahol dolgoztam. Két okom
volt erre: egyrészt, mert szükségem volt
a pénzre, másrészt pedig ahhoz, hogy
korszerűen taníthassak, ismerni kellett
azokat a dolgokat, amikre a hallgatókat
fel kellett készíteni. Ezt egyféleképpen
lehetett megvalósítani: ha magam veszek
részt e legkülönbözőbb tervezési, ügyintézési, fenntartási felelős munkákban.

61

62

63

Nekem mindig az volt a legfőbb törekvésem, hogy akár beszélgetések, akár
előadások révén olyan helyzetet teremtsek, hogy akikkel a sors ilyen értelemben összehozott, azokat gondolkodásra
késztessem. Hogy ötleteik, elképzeléseik legyenek. Hogy örömük teljen abban,
hogy kitalálnak valami olyasmit, ami
addig nem volt. Ami új, ami más, ami
valamiképpen szolgálja azt, hogy a környezetünk, azok az adottságok, amelyek
között élnünk kell, élnünk lehet, kellemesek, szépek, örömöt keltőek legyenek.

1945–1948: svájci tanulmányút
Én a háború után, 1945. szeptember
elsejétől kezdve Ormos Imre tanársegédje voltam, 1947-ben Svájcba mentem ösztöndíjjal, mert Európában máshol akkor nem építettek kertet. Ormos
prof. azt mondta, hat évig maradhatok.
A feltétel az volt, hogy meg kell tanulnom
a többé-kevésbé beszélt három nyelv
mellé további hármat, és doktorálnom
kell valahol. Hat év után jöhetek vissza.
A svájci főnököm, Franz Vogel tagja
volt az IFLA-nak, a szakmánk nemzetközi szervezetének. Gondoskodott
arról, hogy megismerjem az IFLA-t, illetve más, főleg német nyelvterületű
szakembereket.

ahogy mi is otthon, ebben a völgységi
járásban a lakosság általában frank, ősfrank nyelvjárást beszélt. Osztályfőnökünk, Metz tanár úr fogadott bennünket.
Azt mondta: „Na, gyerekek, ti most gimnazisták lettetek. Aki nem tud magyarul,
az meg fog tanulni, a többiek segítik,
és belőletek tisztességes magyar ember
lesz.” Kiváló tanárok oktattak és neveltek. Itt kerültek össze a különböző felekezethez, a különböző népcsoporthoz
tartozók, a földbirtokostól kezdve a zsellérgyerekig. Rendkívül heterogén diáksereg gyűlt itt össze. Úgy érzem, hogy a saját életutam szempontjából is rendkívül
lényeges volt, hogy itt hihetetlen sokoldalú, hihetetlen változatos hatás, befolyás, életforma és azok együtthatása ért.

mányzó vitézzé avatta. Tehát így lett
apám vitéz, és így vette fel a Mőcsényi
nevet. Én már ezzel a névvel kerültem iskolába, nyolcadikos gimnazista koromban, 1938-ban engem Horthy kormányzó Székesfehérváron vitézzé avatott.
A Hűséggel a hazához mozgalom nyilatkozata (részlet)
…nemzeti érzéseinktől indíttatva az
alábbi nyilatkozatot kívánjuk nyilvánosságra hozni: őseink szabad akaratukból
vándoroltak ide, és önként választották
MAGYARORSZÁGOT HAZÁJUKNAK…
Nem akarunk nemzetiség lenni, amely
egyéni céljait követi, hanem továbbra is
az immár 200 esztendeje tartó testvéri
viszonyban kívánunk együtt élni a ma-

1930–1938: a meghatározó gimnáziumi évek
Tízéves voltam, amikor apám fölültetett
a lovas kocsira, és elvitt Bonyhádra.
Akkor én nem tudtam magyarul, mert
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telével véghezvitt, egyszer s mindenkorra
megszüntette annak lehetőségét, hogy
Magyarországon újra kialakuljon egy önérzetes, tulajdonnal, tehát biztonsággal
rendelkező társadalmi osztály, amelyre egy újjáalakuló országban alapozni
lehetne. Ilyen nincs, megszűnt.

1942–1945: a háborúban

Apám beleőrült. Nem tudta lelkileg elviselni, hogy mindaz, amiben hitt, amiért
áldozatokat vállalt, amiért kínlódott,
szenvedett, azért nemhogy egy jó szó,
hanem pont az ellenkezője érte. Borzalmas osztályellenségnek lenni. Kuláknak
lenni, vagy más módon előnytelen származásúnak, akár birtokos, akár nemesi
család, akár volt katonatiszt stb. − ők
mind likvidálandók voltak. Megszüntetendők. Én is likvidálandó voltam. Gyötrelmekkel és szenvedéssel járt az ún.
osztályellenség lét.
Engem többször megpróbáltak eltávolítani az egyetemről, de Ormos prof. valahogy mindig ott tudott tartani engem.
Védekezésként tanultam és dolgoztam.

Aztán voltam a fronton, de viszonylag hamar megsebesültem. A szovjetek
döbbenetes fölényben voltak. Az erdélyi
volt az ún. 9. hadtest. Amikor a német
hadsereg megszállta Magyarországot,
tíz napon belül ezt a hadtestet kivitték
a frontra. Így kerültem ki. Túléltem.
„...hivatalos okmányok alapján igazolom, hogy Mőcsényi Mihály alhadnagy,
mőcsényi lakos a cseh nemzeti partizán
felszabadító harcokban fegyveresen
harcolt a németek ellen. Nevezett harcok befejezése után az orosz tábornok
engedélye alapján Magyarországra
hazabocsáttatott. 1945. május 30.”

1945–48: a fordulat éve, és amit utána
a szocializmus hozott

II. A HÁROM TÖRTÉNELMI KORSZAKOT MEGÉLVE
1919–1938
Tolna megyében, a Völgységben, egy
Mőcsény nevű községben születtem
1919-ben, tehát meglehetősen régen.
Apám a háborúban hősiesen viselkedett, ezért kitüntetéseket kapott, többek között az ún. Nagyezüst vitézségi
érmet. Akiknek ilyen kitüntetésük volt
a 20-as évek elején, azokat Horthy kor Ha llgat ók k a l

gyarul beszélő magyarsággal, és ebben
még a trianoni jogszabályok sem tudnak megakadályozni bennünket.
A történelem úgy hozta magával, hogy
a hitleri időkben az ún. Volksbund mindent megtett annak érdekében, hogy a
német származású lakosokat megnyerje
a nácizmus elképzeléseinek. Ennek ellenére a szülőföldemen a lakók jó harmada, köztük frank származású apám
is, magyarnak vallotta magát ezen a

desztinálva, hogy Közép-Európa egyik
legjobb adottságú országává váljunk.
Jobbak voltak a feltételeink, mint Ausztriáé vagy mint Csehszlovákiáé, Romániáról vagy Jugoszláviáról nem is beszélve. Sajnos a sors nem ezt akarta.

1990, a rendszerváltás-változás

Annak idején ezzel elmentem a Magyar
Ellenállók Szövetségéhez, és kértem a
taggá való fölvételemet. Két nap múlva adtak két kis piros igazolványt. Kinyitom az egyiket, és azt látom benne,
hogy Mőcsényi Mihály, a Magyar Kommunista Párt tagja. Mondom, ezt én
nem kértem. Nem kérte? Mondom: nem.
Az más. Akkor adja vissza mind a kettőt.

1938–1945: az érettségitől a Kertészeti
Akadémiáig
Az utolsó szigorlatom előtt behívtak katonának. Amikor búcsúzni mentem Ormos professzorhoz, azt mondta, hogy
amennyiben túléljük a háborút, akkor
jelentkezzem nála, és szívesen tanársegédül fogad.
Ormos idején, a kezdetekben ún. szakszeminárium volt. Ő hetenként egy vagy két
alkalommal tartott szakszemináriumot,
ahol nemcsak kertépítészeti, kertművészeti diákat vetített, hanem sok vonatkozásban általános művészettörténetieket,
kultúrtörténetieket és sok minden egyebet.

népszámlálási jegyzéken. Ezt nyilvántartották, ez a statisztikai hivatalban
rendelkezésre állt. Amikor a németek
elvesztették a háborút, akkor azokat,
akik németnek vallották magukat, kitelepítették. A többiek ott maradtak.
De nem hosszú ideig.

A szovjetrendszernek legnagyobb ellenfelei azok a magyar parasztok voltak,
akik − mert birtokuk volt, mert földjük,
házuk, állataik voltak − önállóak és függetlenek voltak. Ez a társadalmi réteg
volt akarva-akaratlanul a kommunista
rendszer legádázabb ellensége. Közös
tulajdont, közös tevékenységet létrehozni csak úgy lehet, ha nincs magántulajdon. Ezt pedig csak egyféleképpen lehetett megoldani: úgy, hogy ezt az osztályt
tönkreteszik. Az a tevékenység, amit a
kommunizmus az országban a 40-es évek
végétől kezdődően a kulákok bűnössé té-

1958
1958-ban nagyon sok kolléga rá akart
beszélni a távozásra. Sok összeköttetésem, kapcsolatom volt, de eszembe se
jutott, hogy elmenjek. Itt voltak a szüleim, akik rendkívül sokat áldoztak azért,
hogy belőlem lett valaki, ha lett. A szüleimet mindennél, mindenkinél többre
becsültem, és az életem számtalan döntését úgy hoztam meg, hogy a szüleimre
való tekintettel tettem azt. Én ide tartoztam a magam módján.
A sors hoz magával furcsa dolgokat.
Jönnek viharok a történelem során, ahol
megy a java meg a pozdorjája egyaránt,
aztán valahol megakad, és vagy tud új
gyökeret verni, vagy sem. Én az egyik
oldalon ún. ellenálló voltam, tehát pozitív, a másik oldalon osztályellenség,
tehát szélsőségesen negatív. Nem volt
nyugodt életem. Végigéltem ezeknek
a korszakoknak, a három korszaknak
minden elképzelhető furcsaságát.
Magyarország agráradottságait tekintve
a második világháború idején fejlettebb
volt, mint Ausztria. Mi arra voltunk pre-

Apám gimnazista koromban mindig azt
követelte, hogy egy hétig szántsak a
vitézi telken, hiszen az majd az enyém
lesz. Hát számoltam is vele, de minden
másképp történt. Elmentem a kárpótlási
jeggyel licitálni, és magától értetődőnek tartottam, hogy ami a miénk volt,
az megint az lesz. Eszembe sem jutott,
hogy valaki a hátam mögött másodszor
is elvitte azt, ami valamikor a miénk,
az enyém volt. Hát ez volt a rendszerváltozás, ha úgy vesszük. Nem így kellett volna csinálni. Azt hiszem, hogy ez
a változás Magyarországon történt nagyon sok szempontból a legelőnytelenebb, a leghátrányosabb módon. Olyanok jutottak óriási ingatlanértékekhez,
akik nem tudtak vele mit kezdeni. Csak
egyet láttak benne, hogy minél nagyobb
nyereségeket biztosítson. Azt, hogy
a tulajdonnal kötelezettségek is jártak,
hogy gondoskodni kellett volna azokról,
akiknek nem volt tulajdonuk valamilyen
módon, erről a változás után megfeledkeztek. No, mindegy, túl vagyunk rajta.
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Not many people are fortunate enough to spend 97 years on Earth. Winner of the Sir Geoffrey Jellicoe Award, among other honours, legendary
landscape architect Mihály Mőcsényi dedicated all his life to his work, staying active until his very last month. As a pioneering figure in the
education of landscaping in Hungary, he was an internationally acclaimed scholar of landscape architecture, who also acted as the Vice
President (between 1976 and 1986) and then as President (between 1986 and 1990) of the International Federation of Landscape Architects
(IFLA), organizing, leading and giving lectures at world congresses.
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 Fenek et len-t ó

III. KONKRÉT TERVEZÉSI FELADATOK
– „SOHA NEM ŐRIZTEM MEG TERVEKET”

Doktori tézisek:
Elfogadhatónak tűnik az az alapvető
értékítélet, miszerint csak az tekinthető
alkotásnak, ami első lépcsőben koncepcióként születik. A művészi alkotásnak
elképzelt kompozícióként, tudományos
hipotézisként kell léteznie realitását
megelőzően. Előzetes koncepció nélkül,
egymás mellé kent színfoltokból nem
lesz művészi igényű festmény: a hipotézis nélküli észlelések tömegéből levont
megállapítás lehet rendkívül hasznos,
de nem tudományos eredmény.

Feneketlen-tó
Doktori tézisek:
Sokrétű, és igen sok helyen folytatott
tervezői tevékenységem során ritkán
kaptam olyan feladatot, amely művészi
koncepció megvalósítására alkalmas
lett volna. Az esetek többségében olyan
lakóterületi kerteket kellett terveznem,
amelyek vagy egyáltalán nem valósultak meg, vagy ha igen, az esztétikai
többlet kihagyásával. Ez alól kivétel
a XI. kerületi Feneketlen-tó, amelyet
a környékbeliek nemcsak kellemesnek,
hanem szépnek is tartottak.

Szekszárd, Prométheusz park
Szekszárdon a Prométheusz parkot is
olyannak ítélem, amely a „funkciószolgálat” mellett esztétikai értéket is képvisel.

Fertőd – Eszterháza
Fél évszázada annak, hogy Ormos
prof. Eszterházára küldött felmérni.
A kastély bejárata felől nézve, mérve
a szentmiklósi, illetve a széplaki templom irányai derékszöget képeznek. A
középső, a szentmiklósi allé észak−déli.
A kastély reneszánsz kori magjának helye ezért sajátos jelentőségű. A kastélyról egyértelmű, hogy ez a rend korszakának parforce, azaz hajtóvadászatát
szolgálta. A nemesek a vadban gazdag
erdőkbe, azok peremére vadászkastélyokat építettek, ezekből indulóan a
vadászatot, a tájékozódást szolgáló sugaras nyiladék-, allérendszert létesítettek. E gazdag családok lépést tarthattak
az európai szokásokkal, így a vadászat
korabeli feltételeinek megteremtésével,
majd barokk kori fejlesztésével.
Eszterházy Miklós 1763-ban nekiállt az
építésnek, és két év alatt fölépítette ezt
a kastélyt. Ezt tanította Rados Jenő,
a Műszaki Egyetem Építésztörténet Tanszékének professzora, akinek egyébként
az előadásait hallgattam. Miután kezdtem ismerkedni a kastéllyal, az volt az
érzésem, hogy ez nem egészen így van.
Valószínűleg sokkal hosszabb idő alatt
épült föl. Amit ma tudok, az viszont
egészen döbbenetes. A kastély egy része nem pontosan ebben a formában
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állt, ahogy ma látható. Kora reneszánsz
épület volt, méghozzá egy vadászkúria, amelyhez hozzátartozott az akkori
parforce vadászat feltétele, a hármas
vue rendszer. Kutatásaim szerint ez
egy ősi reneszánsz épület, de erre azt
mondták, hogy butaság. Azt mondták,
hogy ezt az épületet, a barokk együttest
1720-ban építette Martinelli. Nagyon
sokan állítják még ma is, hogy ez így
van. Furcsamód, amikor annak idején
láttam, hogy ebben a kőbordázatban
valami nem egészen sima, elkezdtem kibontani, és előkerült az 1710-es évszám.
Tehát az 1720-ban épült épület egyik kőelemébe valaki 1710-et vésett.
Nincs Európában ennél érdekesebb,
értékesebb és ennél sajátosabb módon épült kastély, és nincs olyan
műegyüttes, beleértve Versailles-t, ami
különb volna, a lényeget, a kompozíciós
értékeket és egyebeket tekintve.

Nemzetközi kertészeti kiállítások,
Bécs-Stuttgart
Doktori tézisek:
Szakterületünknek van egy kivételes
ága, ahol bírálatok alapján minősítik
a létesítményeket. A nemzetközi
kiállítások állandó témája a nemzetek kertje vetélkedő. Erre a kiállítások rendezői meghívják azokat
az országokat, amelyeknek kertkultúrája ismert. A kertnek olyannak
kell lennie, amelynek nemzeti jellege van, és amelynek főbb elemeit
a kiállító ország szakemberei építik meg.
1973-ban Hamburgban bronzéremmel
a harmadik helyre kerültünk, Bécsben
a 74-es kiállításon a magyar kert volt
az első helyezett. 1983-ban Münchenben két aranyérmet is kapott.
Stuttgartban 1993-ban ezüstéremmel
díjaztak. Mindegyik kert tervezője,
kivitelezés-irányítója személyem volt.
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hogy arcotok verejtékével keressétek
meg kenyereteket. Tehát munkával.
Úgyhogy Ádám és Éva kénytelen volt
nekiállni a természetből tájat csinálni.
Ember nélkül nincs táj, társadalom nélkül nincs táj.

Rek t or k ént B á lint G y ör gg y el

Legmagasabb kitüntetései:

Mi a tájépítészek feladata?

A balatongyöröki kert
Annak idején, 1966-ban a Trabant túlmelegedett, a 71-es úton megállt. Mivel
tudtuk, hogy fél óra kell, mire lehűl, addig felnéztünk ide, és láttuk itt ezt az
óriási nagy, síró szájat. Rettenetesen
nézett ki ez a kőbánya. Azt mondtuk,
menjünk föl, és nézzünk körül, biztosan
szép a kilátás. Feljöttünk ide valahová,
ahol most ülünk, és innen láttuk ezt
a csodálatos kilátást. Ma sem tudjuk,
ki mondta először, hogy ezt meg kellene
szerezni, és itt lehetne valamit csinál-
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ni, ami érdekes és szép volna. Végül is
sikerült valami módon hozzájutni ehhez
a bányához. És ezt megcsinálni. És akkor ötvenéves voltam.
A tájat olyanná kell alakítani, hogy kreativitásra késztessen. Ez egy olyasvalami
volt, ez a kreatív táj egyik példája.
A táj kultivált természet. Ki kezdte el
kultiválni a természetet? A Biblia szerint Ádám és Éva. Mert miután a Paradicsomból kiűzettek, az volt a verdikt,

Az ember valamilyen sajátos szegélylakó
élőlény, aki szegélyek környékén, tehát az
erdők, az erdőszélek, a sík területek határán érzi jól magát. De leginkább akkor,
ha egy erdei tisztásra emlékeztető helyen élhet. Konkáv térben, az ölelő karra
emlékeztető terekben, téralakulatokban,
ahol sok a szín, sok a virág, és sok az élő.
Ahol védettnek érzi magát. Ilyen létkörülményeket, létfeltételeket kellene a szakterületnek teremtenie. Persze ezeknek a
környezeti elemeknek egészségeseknek,
életképeseknek, virulenseknek, örömet
keltőeknek kell lenniük.

Kossuth-díj, 2014

Ezt a kis házi kerttől kezdve a regionális
vagy kontinentális léptékig következetesen létre kellene hozni ahhoz, hogy
érdemes legyen élni a földön. Mi mást
mondhatnék?

a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium örökös diákja

A korábbi ember–táj-szimbiózis egyoldalúvá vált. A tájjal való együttélés
alapvetően változott. Meg kell találni
a jövőben annak a módját, hogy az emberek valami módon a városokból, vagy
akár a falvakból a tájjal való együttélésüket újraértelmezzék. Nem pótcselekvésekkel kell az életfeltételeket elviselhetővé tenni, hanem a tájjal együttélési
feltételeket kell teremteni, hogy ennek
következtében az ember pszichés léte
egészségessé, „humánussá” váljék. Ebben a tájépítészeknek rendkívül sok
tennivalójuk lesz, amennyiben az emberiség vezetői ráébrednek arra, hogy az
emberi jólét szempontjából valójában
mi volna a feladatuk.
Olyanokat mondok és olyanokról beszélek, amikről nem tudom, van-e közvetlen értelemben reális értelmük. De meg
vagyok róla győződve, hogy ez volna a
szakmának, a szakterületünk képviselőinek a dolga.			

Sir Geoffrey Jellicoe-díj, IFLA, 2012
Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, polgári tagozat, 2009
Széchenyi-díj, 2000
Staatpreis für Land und Forstwirtschaft, 1984
Munka Érdemrend ezüst fokozata, 1979
továbbá:
a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja
az Építéstudományi Egyesület örökös tagja
a Kertészeti és Élelmiszer-ipai Egyetem tiszteletbeli doktora
Balatongyörök díszpolgára
Kiváló Társadalmi Munkáért, 1960
Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, 1975
Független Demokratikus Magyarországért emlékérem, 1992
Nemzeti Ellenállásért emléklap, 1995
valamint:
Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár emlékplakett, 1962
600 éves Miskolc emlékérem, 1965
Vadas Jenő-emlékplakett, 1970
Budapest egyesítésére, Budapest 1873–1973, bronzplakett, 1973
Mohácsy Mátyás-emlékérem, 1981		
Hild János-emlékérem, 1987
Ormos Imre-emlékérem, 1988
Tessedik Sámuel-díj, 1992
Magyar Felsőoktatásért emlékplakett, 1993
Magyar Tudományos Akadémia Eötvös József koszorúja, 2003
Koritsánsky Ottó-díj 2009
Ezüst Corvina, 2012
Gyalog István-díj, 2013				
Cziráky Margit-díj, 2013
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Kőszeghy Attila
,

A Talamba ütőegyüttest hallgatom. Dobokkal, csengő-bongó hangokkal képes
felfokozni Liszt II. Magyar rapszódiáját.
A Magyar Vidékről vajon alkothatunk-e
hasonlóan szenvedélyes hangú rapszódiát? Miért ne, hiszen még éppen találkozhatunk a kihaló falvak zöldségért
a Tescoba bicikliző öregjeivel.
Van egy folyton visszatérő témám,
amely így hangzik: miféle titkos szövetség köti egybe a politikai elitet,
hogy szó nélkül asszisztál több millió
vidéki polgár szegényes örökségének
és évtizedek alatt összehozott ingatlan vagyonának megsemmisüléséhez,
miközben a fővárosi ingatlanok ára az
egekbe szökik?
Mostanában gyakran halljuk, hogy a
svájci hitelnek nevezett hitelcsapdába
ejtett százezrek évek óta hiába várják,
hogy a kölcsönök többszörösére rúgó
adósságuk mérséklődjön. Arról viszont
szó sem esik, hogy milliónyi vidéki lakóingatlan szinte teljesen elvesztette
értékét az elmúlt két évtized alatt. Elképzelhetetlenül sok nehéz munkával
létrehozott érték vált semmivé. A jelenkori politikus elit máig nem fogja fel,
milyen mértékben felelős azért, hogy
a politikai döntések alakítása során a
főváros és környékén kívüli országrész,
vagyis a vidék szinte semmi esélyt nem
kapott érdekei érvényesítésére.
Százezrek kivándorlása után évekkel
sem vált nyilvánvalóvá, milyen mértékű a vidék tönkretétele. Még van esély
arra, hogy – az utolsó nagy uniós támogatások okos irányításával – kialakuljon (legalább) két (és legfeljebb)
három erőteljes nagyvárosi fejlesztéspolitikai jogosultságokkal rendelkező
régióközpont a főváros övezetén túli
területek politikai-gazdasági-kulturális
érdekeinek képviseletére/érvényesítésére. Jelenleg feltétel nélkül jut számos
vidéki város sokmilliárdos forráshoz,
a vidék régiókká szervezésére irányuló
elvárások nélkül. Még van lehetőség
arra, hogy a sokmilliárdos támogatásra
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jogosultság alapja a vidéki nagyrégiók
megszervezése legyen. Legalább egy évtizedre blokkolva a vidéki városok
szánalmas egymással viaskodását, elfogadva, hogy a vidéki zónák érdekérvényesítésére maximum két nagyrégiót
kell kialakítaniuk és működtetniük. Ne
ismétlődjön meg a szocialista hétrégiós bohózat, amelynek lehettek itt-ott
nyertesei, egészében azonban ez a
konstrukció a vidék politikai érdekérvényesítésének megakadályozására
szolgált. A hét ál-régiósszerveződést
a jelenlegi kormány felszámolta. Katasztrofális hiba volt, hogy ugyanakkor
rehabilitálta a komoly érdekérvényesítésre teljesen alkalmatlan megyei közigazgatási rendszert.
A kormányban és a parlamenti pártok
körében nyoma sincs annak a szándéknak, hogy Budapest mellett ne megyékre szétaprózott, hanem legfeljebb
három fejlesztéspolitikai centrum formálódjon. Pedig valószínűleg csak így
lenne esély a vidéki városok és községek értékvesztésének megállítására.
Ezzel szemben folyik a megyeközpontok és megyei városok egymás ellen
kijátszása. A sokmilliárdos fejlesztési
források megszerzéséhez nem elemi
követelmény, hogy szövetkezzenek egymással, de még a vidéki térségek helyzetének komoly feltárására sem kell törekedniük. A vidéki nagyvárosok elmúlt
évtizedben készült fejlesztési stratégia
anyagai értelmezni is képtelenek voltak
a városok és környezetük kapcsolatának jelentőségét, fejlesztési kötelezettségeikről pedig végképp megfeledkezhettek. Néhány hangzatos mondattal
sikerült letudni e témakört.
A kormányzati lakáspolitika jól tükrözi a helyzetismeret hiányát. Sokezer
építési szakember külföldre távozása
után a lakásépítésben nem hozhatnak
jelentős fellendülést sem a társasházépítő vállakozások kedvére hangolt eljárások és kedvezmények, sem a kisebb
házépítések engedélykötelességének
eltörlése. Csillagászati lakásárak a fő-

városban, a lakások értékének lenullázódása vidéken, a régi épületek ész
nélküli agyon-hőszigetelése (bőséges
penészedéssel, a gépi szellőzés létesítésének támogatása hiányában), a
vidéki lakások milliókat felemésztő
„korszerűsítései” teljesen feleslegesen,
hisz az a lakás árában soha nem lesz
érvényesíthető – ez jellemzi számomra
a hazai lakáshelyzetet.
A témák sokasága között csapongó
vidék-rapszódia tervezetem csupán
néhányra utal az aggasztó és bizarr
jelenségek sorából. A fővárosi és az
összmagyar témák sem árasztanak lelkesítő hangulatot. Nem elhanyagolhatók az ötven évnél idősebb, százezres
nagyságrendben privatizált egykori
bérházak mintegy félmillió lakosának
gondjai sem, jóllehet csak akkor látszanak, ha egy újságíró édesanyját valamelyik gang kőlapja engedi alázuhanni.
A könnyűszerkezetes lakásépítés kivitelezőiről, anyagairól, árairól rengeteg,
finoman szólva téves adat jelenhet
meg napról napra büntetlenül. Akkor
lesz hirtelen fontos, hogy településkép
vizsgálati anyagot készítsen minden
település, amikor az engedély nélkül
indítható lakásépítések szabad utat
kaptak? Mivégre? Vagy talán a nemzeti
építészeti káosz valami abszurd vagy
gyerekes illeszkedési képzelményekkel
még fokozható? Lenyűgöző ötlet, s éppen akkor, amikor a kormány meggyengítette a műemléki és városképi
értékeket védő intézményeket, méghozzá eleddig még soha nem tapasztalt
mértékben. Mindeközben várak sorát
fogják – nyilván közmunkával – a sohanem-volt történetiség turisztikailag jól
értékesíthető formájában helyreállítani. Ebben a tekintetben felülmúlhatják
Mussolini múlt-építő igyekezetét.
Lehet arról vitázni, hogy kell-e toronyház a Kopaszi-gátra a Duna partján.
Arról is lehetne, hogy csodálatos sziluettet kínálhatnának-e olyan épületek,
akiknek dobozkészítők és falloszutánzó sztárépítészek jelentik a mintát,

és elfelejtik a városi szőttesbe foglalni
elképzeléseiket. Milyen könnyen napirendre térünk, amikor látjuk, hogy Barcelona városszövetét hogyan barmolta
szét fallikus torony-otrombasága, pofátlanul lekörözve a Sagrada Família
tornyait. Igen, turisztikai perverziónak
igazán vonzó. Szinte szerencse, hogy
a Duna-parti Nemzeti Színház nevű
szörny mellett egy közepesen ronda
kiemelkedés keveset ronthat, sőt, egy
költőien megformált, magasba emelkedő város-domborulat lenyűgöző jelenség is lehet. A Dózsa György úton áll
egy megkapóan felszabadult arculatú
irodaépület, amely máig megakadt a
hazai építészelit torkán. Nyilván nem
eléggé illeszkedik bizonyos településkép-mindentudók szerint. Van-e esély
egy a mai elit számára túl szokatlan,
költői valami megvalósulására, főleg,
ha az udvariatlan módon a megszokottnál magasabbra emelkedni is merészel?
Tessék ellátogatni Konyárra vagy Zemplénagárdra. Könnyen találhat összkomfortos huszonéves lakásokat az ember,
olyanokat, amelyek megépítéséhez ma
kevés lenne tízmillió forint, de megvételükhöz elegendő néhány százezer is,
amiből még alkudni is lehet.
Jókora önáltatás kell ahhoz, hogy ma
a Magyar Vidék témára lelkesítő rapszódiát alkossunk. De közelednek a választások, és lesz, akinek sikerülni fog.
A YouTube tovább végzi dolgát. Chopin
noktürnjeinek fenséges szomorúsága
ad hátteret utolsó soraimhoz.
*cserépdob
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Z. Tóth C saba
„Ha van pálos rend, van Magyarország,
ha nincs pálos rend, nincs Magyarország”

Árva Vince pálos atya emlékének (1932–2008)

– vallja a régi mondás.
Már rég fel kellett volna „fedeznem” a pálo-

A „héj”

sokat, vagy ahogy eleinte nevezték magukat:
a „Szent Kereszt remetetestvéreit”, mert valóban őrizni látszanak egy kristálytiszta és
átfogó, mondhatni, „centrális” magyar szellemiséget, testen és földön túli heroizmust.
Más szerzetesrendeknek, tanító közösségeknek is múlhatatlan érdemei vannak történelmünkben, a pálos rend mégis kivételes szellemi hídnak látszik a régi magyarok és az újkor
között. De jómagam sokáig igyekeztem mélyebbre, régebbi időkbe hatolni a magyarság
gyökereinek keresésében, ezért a középkor e
tekintetben „kimaradt”, leszámítva a Fehéregyháza-kérdésben tett „kirándulásomat”
1998-ban.1 Mígnem legutóbb, 2016 nyarán újra
elővettem a pilisi múlt szertehullott „héjait”,
darabkáit, s föllelkesülve a Pilisszántón talált
rendkívül izgalmas leletektől (keresztes kő,
gótikus templom alapfalai), áttanulmányoztam Gyöngyösi Gergely, pálos rendi hitszónok,
majd rendfőnök két kisebb írását, és páratlanul értékes rendi krónikáját is.2 Ezekben az
igazi kincsekben, különösen Gyöngyösinél,
valóságos üstökösként ragyog föl a magyar
„pálos” szellem esszenciája, „magva”.

Noha maga Jézus a Getsemáne-kertben
nem azt kérte az Atyaistentől, hogy a
követőit „vegye ki” a világból (Jn 17,14),
mégis egy időre megjelent a szerzetesség, a kivonulás intézménye, lényegében az előző korszakok alapjain,
a világi társadalom egyfajta „élő lelkiismereteként”. Az egyetlen hazai alapítású pálos rend „kivonulóinak” története
IV. Béla király uralkodása idején kezdődött (1235−1270), amikor a tatárjárás és
a hatalmi harcok miatt kialakult áldatlan állapotok szinte kihajtották az embereket a „pusztába”, a rengetegbe, ahol
barlangokban vezekeltek mások bűneiért. A remeterend azután az Anjouk
alatt indult virágzásnak, kapta hófehér öltözetét és a nevét az első remete szentről, Thébai Pálról (Ordo Sancti
Pauli Primi Eremitae, 1322). Hamarosan megvetették lábukat az egész országban és külföldön is, elsősorban
Lengyelországban, Nagy Lajos király
leánya, Hedvig révén. Ugyanakkor lengyel alapítóként Opolei László herceg
neve is felmerült. Itt a másodvirágzásuk a 16. századtól kezdődött, amikor
nálunk a török rendezkedett be százötven keserű esztendőre. A Habsburguralom sem volt túl kegyes, és II. József,
a „kalapos”, felvilágosult uralkodó több
más szerzetesrenddel együtt a magyar
pálosok működését is betiltotta (1786).

A tilalmat I. Ferenc sem oldotta föl rájuk
vonatkozóan (1804), így ma is a lengyel
pálos rend „fíliájaként” működnek maradék pálosaink a maradék országban.
Az eredeti, magyar pálos rend első
központja a Pilisben, a Visegrádi-hegységben alakult ki, a királyi vadászterületen. Hasonló, kezdetben az ágostoni
regulát követő remeteségek léteztek
korábban is, Pécs közelében, Patacs fölött, a Szent Jakab-hegyen (1225).
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A hagyomány szerint a pilisi remetéket Özséb esztergomi kanonok gyűjtötte maga köré. 3 Idővel felépítették
legendás Szent Kereszt (magyarosan
Keresztúr) monostorukat, valamikor
Béla király uralkodásának vége felé 4,
s a szentlászlóit, szentlélekit is jóval 1270 után. 5 Gyöngyösi nem írja le,
pontosan hol állott ez a Szent Kereszt

főkolostor, rendház, csak annyit, hogy
„Esztergom mellett”, egy forrás és egy
„Hármas-barlang” közelében. Romjait
Pilis falunál vélték megtalálni az 1866ban Scitovszky hg.prímás jóvoltából
idetelepülő pálosok, mely így kapta a
Pilisszentkereszt nevet. Azonban kiderült, hogy itt a III. Béla által letelepített ciszterciek apátsága állott, melyet Gerevich László tárt fel. A romok
között megtalálta és rekonstruálta az
1213-ban meggyilkolt Gertrudis királyné síremlékét is. Felmerült, hogy a Pilis hegységtől nyugatra, a Kesztölc 6
közelében lévő Klastrompusztán állt
a Szent Kereszt kolostor, ahol több
barlang, forrás is található, s ahol
Méri István régész tárt föl egy gótikus templomromot. 7 Legutóbb pedig
1998-ban, Pilisszántón is kiástak középkori, támpilléres templommaradványokat a régészek, Molnár Erzsébet
és Kocsis László. További ásatások,
geomagnetométeres felmérések kellenek a szántói kolostor megtalálása
érdekében, mert nyilván csak ott lehet
szerzeteseket feltételezni, ahol volt
kolostor. 8 Megfontolandó egy 1289.
évi királyi adományozásban a Szent
Kereszt kolostorral határos Ilewkewföld neve. 9 Ha nem Jókő a jelentése,
talán azonos a Szántó fölött – de
Klastrompusztától is azonos távolságra lévő –, a Pilis hegység keleti felén
ma is megtalálható Éles-kővel. Ennek
eredeti neve lehetett Illye-kő, azaz
Illés-kő, bár az Illés személynév okleveleinkben általában a görög−szláv
Elyas, Elya, Elie alakokban szerepel. 10
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Mint Szőnyi József, volt pilisszántói
polgármester, helytörténész felhívta a
figyelmet, e hajdani főmonostor Szántón állhatott, mivel a Lazarus-térképen
(1528) nem Kesztölc szerepel, hanem
„Zanto”, és a budaszentlőrinci pálos
központ „S. Paulus” néven említődik. Itt
őrizték ugyanis Remete Szt. Pál ereklyéit 1381 óta, tehát a térkép készítőjének
lehetett valamiféle pálos helyismerete,
szimpátiája. Erre utalhat az is, hogy a
szerémségi Szalánkemént öles betűkkel jelölte, mintha utalna Zalánkeméni
Jánosra, aki másodszor épp 1523−1528
között volt rendfőnök. 11 Szántó melletti bizonyíték lehet az is, hogy találtak
itt, nem messze a középkori templom-

romoktól egy tüskés-indás keresztes
kőfaragványt, amely szinte szó szerint
utal az első pálosokra, a „Szent Kereszt
remetetestvéreire” (fratres heremitae
Sanctæ Crucis), akiknek jelmondata
„In Cruce salus”, Keresztben az üdvösség volt. 12 Nem kizárt, hogy az életfatípusú, kissé az Anjou-liliomot is
idéző, de közelebbi párhuzam nélküli
keresztfaragvány akár Velencéből is
érkezhetett az ereklyékkel, oda pedig
talán Egyiptomból került. Ott ugyanis
a kopt keresztényeknél létezik egy hasonlóan „tüskés” keresztmotívum, bár
ez modern kori, és indás-leveles végű
keresztet onnan még nem ismerek.
Egy laboratóriumi kőzetminta-vizsgálat

1. Országépítő, 1999/1., 3.

6. L at . c a st ellum, s z láv ko st olec, k is vár, er ődt emplom (K is s L .: Földr aj z i nevek et imológiai s z ót ár a).

2 . E p i t o m a , D i r e c t o r i u m , 1 5 1 4 −1 5 2 0 k . B p . , 2 0 1 1 . , A r c o k a m a g y a r k ö z é p k o r b ó l , 1 9 8 3 . , f o r r á s k i a d á s : Vi t a e f r a t r u m, 1 9 8 8 .
M é g a k e d v e n c „ s z a v á r d j a i m ” i s m e g t a l á l t a m a p á l o s „ ő s t ö r t é n e t b e n ”, e g y Z o v á r d t e s t v é r t 1 3 0 0 - b a n ,
és a Zovárd nembeli Fugyi családot, mely támogatta a pálosokat.

7. K l a s t r o m p u s z t á n v a l ó s z í n ű l e g a B o r o v s z k y á l t a l e m l í t e t t „ E s z t e r g o m v i d é k i B e n e d e k - r e n d i a p á t s á g ” l e h e t e t t ,
Mo. vm.-i és városai, Esztergom vm., vö. Kesztölc sokáig a garamszentbenedeki apátság birtoka volt.

3. Eusebius, † 1270, neve egyetlenegyszer fordul elő az okleveles anyagban, 1255-ben,
e k k o r m é g a z e s z t e r g o m i k á p t a l a n p r e b e n d á r i u s a , j a v a d a l m a s a . K n a u z : M o n u m . e c c l . S t r i g . , I . 4 2 8 – 4 2 9 , H e r v a y, 2 0 0 7.
4. Egy 1263. évi oklevélben, mely felsorolja a remeteségeket, ez a rendház még nem szerepel,
a z o k i r a t b a n „ P i l u p s z i g e t ” R é v f ü l ö p r e v o n a t k o z h a t . S o l y m o s i , 2 0 0 5 ; H e r v a y, 2 0 0 7.
5. A piliss zentléleki klastromot IV. Béla vadás zhá zából alakították ki, régi nevén Pilis-s zigeten, Benedek-völgyben. Her vay, 2007;
G y ö n g y ö s i 1 3 –1 4 . f e j . A r é g i m a g y a r n y e l v b e n a s z i g e t e l s z i g e t e lt h e l y e t , s z e g l e t e t , z u g o t i s j e l e n t h e t e t t ,
Sziget nevű erdőrész ma is van a Holdvilág-ároktól északra.
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8. C sánk i De z ső még S z ántór a helye zte S zent Keres ztet . Mo. tör t . f öldr., I., 15.,
vö. 1725: In pago Santo templi veteris rudera extant; 1754: Veteris ecclesie rudera supersunt, uo., Mali László: Pilisszántó műemlékei.
9 . H e r v a y 2 0 0 7, D A P I I . 4 0 1 . , G y ö n g y ö s i - k r ó n i k a 1 4 . (D A P – D o c u m e n t a A r t i s P a u l i n o r u m I − I I I . , G y é r e s s y B é l a g y ű j t é s e .
K ö z r e m ű k ö d ö t t H e r v a y F. L e v e n t e . S z e r k . : Tó t h M e l i n d a . B p . , 1 9 7 5 −1 9 7 8)
10. Vö. K n a u z II. t öbb s z ör, é s E ll y e - v a g y Ölle - v ölg y, v olt z s elic i á go s t ono s pr ép o s t s á g , Ill y ef a l v a E r d él y b en, v a g y S v et i Ilie elne v e z é s ek a
d é l s z l á v o r s z á g o k b a n ; l . m é g 1 K i r 1 7, 4 . I l l é s p r ó f é t a l e g e n d á j á b a n a h o l l ó é s a r e m e t e s é g m o t í v u m a p á r h u z a m o s a k T h é b a i P á l t ö r t é n e t é v e l .
11. S zalánkemén (Slankamen, S zer bia) középkor i várának (Dragasevci) nem volt iga zán st ratégiai jelentősége, itt csak később,
1691-ben volt egy híresebb ütközet, amikor Bádeni Lajos őrgróf megverte a törököt. A helységnek volt ugyan egy premontrei,
majd pálos rendi S zt . Péter-klastroma, de ez már 1393-ra elnéptelenedett , elpus ztult .
12. Szentek élete I., Boldog Özséb. Emléknapja a Magyar Szentekkel és Boldogokkal együtt nov. 13.



A pili s s z á nt ói k er e s z t e s k ő (b a lr a),
mellet t e e g y a nt ik , é s e g y ma i,
k opt k er e s z t f or ma
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eldönthetné a kérdést: a szántói kereszt helyben vagy másutt készült-e.
Gyöngyösi és az oklevelek szűkszavúsága az első főmonostor pontos helyével kapcsolatban egyébként érthető:
óvni akarhatták, hogy ne legyen zarándokhely a szent csöndben élő, Istent
kereső barátok otthona. A Lazarustérkép viszont finoman jelezte Szántót.
Jobban illik Pilisszántóra egy 1297. évi
okirat meghatározása is, mely szerint
Szent Kereszt a Pilis erdejében van,
„sancta Cruce de silua Pelys”, 13 s egy
1393. évi okirat szerint a szántói pálosoknak volt birtokuk Piliscsabán. 14

első magyar fordítója (részletek talán a
Jordánszky-kódexben maradtak fenn),
Vince testvér, jeles kőfaragó, és Gyöngyösi Gergely is, aki általános rendfőnök volt 1520−22 között, de betegsége
miatt le kellett mondania tisztségéről.
Ez nagyjából a „héj”, a pálos rend keletkezéstörténetének külső problematikája, melyet legalább az utóbbi másfél
évtizedben illett volna jobban rendbe
tenni régészetileg, az újabb szántói leletek fényében.

A pilisi kezdetek után, 1308-tól a Budához közelebbi Szentlőrincen működött
a pálos anyakolostor, 15 melyet többször bővítettek, gazdag adományokkal láttak el, különösen Nagy Lajos és
Mátyás király. Falai közt magas színvonalú szellemi élet folyt. Itt élt a rendi
értelmiség „hét szabad művészetben”
jártas színe-java: Zalánkeméni János,
a belépése előtt törökverő Hadnagy
Bálint, Csanádi Adalbert, Szombathelyi Tamás, Báthory László, a Biblia

A „mag”
A különböző vallási közösségek alapítását általában misztikus jelenségekre
vezetik vissza. A pálos rendnek is van
egy „látnoki” eredetmondája, mely a
„maghoz”, centrumhoz visz közelebb.
E szerint Özséb a pilisi remetesége elején egyszer fényt látott az éjszakai erdőben, mely más, kisebb fényeket gyűjtött maga köré, olvasztott eggyé. Ebből
a csodás jelből Özséb megértette, hogy
feladata összegyűjteni, közösséggé
alakítani a szétszórtan élő remetéket,
szent vezeklőket. E pilisi „hőskorszakról” később verset is írt egy pálos testvér, Varsányi István. 16

a domonkosok voltak, Aquinói Tamással (1225−1274) az élen, aki egyébként
személyesen is pártfogásába vette az
esztergomi Özséb atya rendalapító kezdeményezését.

beszélniök, máskülönben nem kerülik
el sem névleg, sem tényleg a talpnyalás
vádját” (Epit. VI.). E regulák „genezisének” vizsgálatánál mindenekelőtt figyelembe kell venni, hogy Gyöngyösi a római évei alatt írta őket, amikor a Santo
Stefano Rotondo melletti pálos rendház priorja volt 1513−1520 között. Ott
is jelentek meg a pálos rend pénzén,
tehát elsősorban a római tapasztalatait sűrítette össze bennük. Ugyanakkor a hazai viszonyokra is célozhatott
velük. Következésképpen nem lehet
említés nélkül hagyni egy anekdotáját,
amelyben leírja: 1477-ben a rendfőnök
azzal tréfálta meg az egyik novíciust
a felvételkor, hogy „bűnéül” rótta föl
katolikus voltát, mire ő ezt hevesen tagadta, a testvérek nem kis derültségére
(Vitae fratrum, 58.). Akár így, akár úgy,
vagy így is, úgy is, de igazi nyíltsággal
száll szembe a különféle emberi hibákkal, vétkekkel, elfogultságokkal egyházon belül és kívül, amiért Gyöngyösit
is érhették viszonbírálatok (Dir. prológusa). Ugyanakkor jó pszichológiaipedagógiai érzékről tesz bizonyságot,
amikor leírja a kisebb vétkek kezelését:
„Tapintatosan úgy kell tehát eljárni,
hogy olykor az alárendeltek hibáit bölcsen észrevétlenül kell hagyni, s bár hallgatunk róluk, mégis rájuk kell mutatni,
hogy amikor a vétkes rádöbben, hogy
leleplezik, és azon tűnődik, hogy mégis
csöndben eltűrik, riadjon vissza vétkei
gyarapításától, s maga bíráskodván
büntesse meg önmagát.” (Epit. XXIII.)

Mi is ez a Gyöngyösi-féle hangvétel,
gondolkodásmód? Jómagam nem írhatok mást, mint ami a szövegből felém
sugárzott, majd visszhangzott az eddigi és mai szellemi tapasztalataimban.
Az alábbi rövid észrevételeket lehet
akár „szubjektíveknek” is tekinteni,
mondván, a Bibliában is benne van
minden, és mindennek az ellenkezője.
Ám most is, mint mindig, elfogulatlanságra törekszem, híven Gyöngyösihez,
aki így szól a rendi tanácsnokokhoz:
„elfogulatlanoknak kell lenniök, nem
csupán feljebbvalóik akarata szerint

Másfelől Gyöngyösit olvasva felbukkanhat egy meglepő párhuzam, amit a
templomos lovagrend „titkos” statútumaiban lehet tanulmányozni, melyek
részletei magyarul is megjelentek egy
vékonyka füzetben, 1878-ban.17 Ez a
templomos párhuzam ugyanis, a hasonló szellemiség mellett, két helyen szinte
szó szerint előjön Gyöngyösinél, amikor arról beszél, hogy „félelmetes légy
a vétkesek és engedetlenek szemében,
nagyon szelíd és barátságos viszont
minden békés és engedelmes iránt”
(Epit. V.). Ez a templomosok első regu-

alatt rejlő „mag” keresésében. A kommentárok kiemelik Gyöngyösi hangvételének és bibliográfiai hivatkozásainak
(pl. Platón, Szókratész) „reneszánsz,
humanista” jellegét, devotio modernaját. Ez a világosságra, egyenességre
törekvés azonban valójában már ott
volt két-háromszáz évvel korábban is
a virágzó skolasztikában, a nyugati
középkor kevésbé tárgyalt filozófiai
irodalmában, nagy szellemi küzdelmeiben, melyeket főként az arab bölcselők
által közvetített sajátosan „okos”, ma
már kizárólag haladónak tekintett magyarázatokkal, „kettős igazságokkal”
vívtak Párizsban, Spanyolországban
és Itáliában. A zászlóvivők elsősorban

Egykor az úttalan erdőt járva-kutatva atyáink
Sziklafalak mentén néhány kicsi házat emeltek,
Szétszórt barlangok mélyét is jól kikutatták.
Itt a kegyes remeténk s papi férfi, Özséb, alapítja
Végre a rend házát, s a keresztnek szent neve címe.
Lassan a testvérek barlangjukat elhagyogatják,
S kezdenek együtt szigorú szent zárdai életet élni.
Innen terjedt szét a világon Pál remetének
Rendje: amelyben az erkölcs és ruha folttalan egyként,
Így lesz majdan a kis forrásból nagy folyam árja.




A L a z a r u s -t ér k ép r é s z let ei (15 2 8)

A bu d a s z ent lőr inci f ő k olo s t or per iod i z á lt a la pr a j z a
(B enc z e Z olt á n ny omá n F. Romhá ny i, 2 0 10)

13. Knauz II., 418.
14. O. Lvt . 80 14, Borovs zk y, i.m., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., II. A ves zprémi pps. budai f őesperessége.
15. A kolostor feltárt alapfalai Bp. II., Budakeszi úton, a János-hegy és a Hárs-hegy közötti völgyben.
16. Gyöngyösi 8., Csonka Ferenc fordítása.
1 7. B a r a c h B e n e d e k i s m e r t e t ő e l ő a d á s a i a C o r v i n M á t y á s P á h o l y b a n , a n é m e t k i a d á s n y o m á n : D i e G e h e i m s t a t u t e n d e s O r d e n s
der Tempelher r en nach der A b s chr if t eine s vor geblich im vat ik anis chen A r chive bef indlichen Manu s cr ipt e s, z um er st en male
i n d e r l a t e i n i s c h e n U r s c h r i f t u n d i n d e r D e u t s c h e n Ü b e r s e t z u n g h e r a u s g e g e b e n v o n D r. M e r z d o r f, H a l l e , 1 8 7 7. A z e r e d e t i v a l ó s z í n ű leg azáltal került napvilágra, hogy Napóleon a pápával, VII. Piusszal együtt 1811-ben Párizsba vitette a vatikáni titkos archívumot.
Néhány évvel ezelőtt „Chinon-pergamenek” címmel jelentette meg a Vatikán a templomosok elleni perek jegyzőkönyveit.
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A kis forrásból valóban széles, nagy
folyam, a kis fényből nagy világosság
lett a 15−16. század fordulójára, s ez a
legtisztábban talán Gyöngyösi Gergely
(1472−1531) műveiben jelenik meg: az
Összefoglalásban (Epitoma, 1514 k.) és az
Útmutatóban (Directorium, 1520 előtt),
valamint rendi krónikájában, a Remete
Szent Pál testvéreinek életében (Vitae
fratrum), melyet halála után folytattak
rendtársai. Jó tanácsaiból, intelmeiből,
melyeket a szerzeteseknek és a rendi
vezetőknek szán – az Epitomát a saját
rendi elöljárójának, Lórántházi Istvánnak ajánlva, a Directoriumot pedig egy
római bíborosnak –, kiragyog egy „reformátori” szellem, egy határozott, de
szeretetteli, figyelmes bölcsesség, mely
ma is vonzó, példamutató, megújító
hatású lehet az ezernyi „héj” páncélja

L a z a r u s t é r k é p v a g y Ta b u l a H u n g a r i a e, 15 2 8,
Wikipedia 
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Payens kérésére. 19 Gyöngyösi könyvespolcán mindezek a művek ott lehettek,
használhatta őket, 20 s nagyon valószínűnek tarthatjuk, hogy magyar pálosként szimpátiát táplálhatott az 1314ben méltatlan véget ért híres lovagrend
iránt. Érdekes, hogy Gyöngyösi a krónikájában (18. fej.) nem emlékezik meg
a templomosok meghurcoltatásáról,
a negatívumról, de az 1317. évnél megemlíti a pozitívumot, hogy „Jézus Krisztus katonáinak új rendje” megalakult
Portugáliában. E rendbe állítólag beléptek volt templomosok, akik részt vehettek Kolumbusz útján is. Arról azonban
nincsenek adatok, hogy ekkor mentek-e
portugál vagy magyar pálosok az Újvilágba, valamivel később viszont igen,
Dél-Amerikába. 21 Gyöngyösi többször
beszél krónikájában „harcról”, Krisztus
„seregéről”, utalva a pálos rend „lovagi”
jellegére, átvitt értelemben a jó és rossz
erők közötti szellemi harcra. Szt. Bernát
is szól a templomosoknak írott levelében a lovagok kettős harcáról, a test
kísértései és a gonosz égi seregei ellen. 22

lájában így hangzik: „Krisztus barátai
tiszták és jóakarók, de mint ellenségek
feketék és rettenetesek”. Igaz, Gyöngyösi egyúttal enyhít ezen a sarkos
kijelentésén: „Légy hasznára mindenkinek, ne árts senkinek! ... atyai gondoskodást tanúsítva mindenkivel szemben” (uo.). Másrészt mindkét szöveg
felidézi Jézus szavait a farizeusok ellen
(Mt 23,4): „Kibírhatatlan terheket raknak alattvalóikra, amelyeket maguk egy
ujjnyival sem akarnak megkönnyíteni”
(Epit. XXVI.), és a templomos rendsza-

bályzatban: „Látjátok őket, mint ös�szehordanak nehéz és elviselhetetlen
terheket és rakják az emberek vállaira,
melyeket ők maguk ujjukkal mozdítani
sem hajlandók.” 18 Talán az sem csupán
véletlen, hogy Gyöngyösi négy könyvet
is ajánl a kolostoroknak Clairvaux-i
Szt. Bernáttól (1091−1153), a cisztercita rend alapítójától, s legtöbbször
őt idézi, aki a templomos lovagrend
megalakulásakor irányadó exhortációt,
dicsérő szavakat és regulát is írt a lovagoknak az első nagymester, Hugues de

De hogy magam is megmaradjak a „túl
sok és a kevés között” (Epit. XXIV.),
bármennyire is szerteágazó ez a pálos
szellemi csomópont az utolsó magyar
aranykor érett fényeiben, a török hódítás előestéjén, legyen elég ennyi az
ismertetésből az egyházi és a templomos kontraszt, az állami-intézményi, pénzhatalmi túlzások és az egyre
szűkösebb valódi élet között. Álljon
itt egy kis csokor Gyöngyösi Gergely
„reguláiból”, beszéljen ez a ragyogó
szellem, találja meg benne minden mai
magyar a „hidat”, kedvet a lelki újjászületéshez, a szellemi felébredéshez,
„hitben vagy látásban”, egyházban
vagy a „laikus” életben.

18. I.m., 18. szakasz, Az Antichristus synagogájáról, vö.: Mt 15,8, Jn Jel 3,9.
19. De laude novae militiae, Az új lovagság dicsérete, 1120 k.
2 0. Nem t u d ju k , mi volt a L iber er u d it ionu m, a Tu d á s v a g y Fel v ilá go sít á s K öny ve, mel y et s z int én a já nl, Dir. V II.
21. Vö. J. József Dániel Mihály: Pálosok könyve. Fehér Lovag, VII, 2005.
2 2 . E f e z 6 ,1 2 ,1 6 −1 7.
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For t it u d o, a z e g y ik s a r k a lat o s
er ény s z imbólu ma ,
a s omog y v á r i benc é s a p át s á g
S á m s on- d ombor mű v e, 1 1-12 . s z .

Válogatta: Z. Tóth C saba

EPITOMA
– Ö S S Z E F OGL A L Á S

Már a régi egyházatyák …minden közéleti és személyes elfoglaltságot háttérbe szorítva az igazság keresésével
és megírásával foglalkoztak, mert úgy
gondolták, hogy sokkal nagyszerűbb és
méltóbb az isteni és emberi világ természetét kutatni és megismerni…
…nemcsak az égi haza dicsőségét kell
megmutatni, hanem azt is fel kell tárni, hogy életünk útján az ősellenségnek
hány kísértése rejlik.

IN SEARCH OF THE
PAULINE FATHERS
The founder of the Pauline Fathers,
Blessed Özséb united the scattered
hermits of the Pilis Mountains and built
the Holy Cross Church and Monastery
at present-day Klastrompuszta. After
receiving the permission of the Holy See,
the Pauline Fathers, the only enclosed
religious order of men founded by
Hungarians, used this monastery as their
headquarters. The Pauline Order rapidly
gained popularity both in Hungary and
abroad, especially in Poland. During the
Enlightenment, Habsburg emperor Joseph
II banned the Pauline order, together
with several other religious orders. Even
today, our Pauline Fathers are active as
so-called affiliates of the Polish order.
After several unsuccessful attempts,
the Pauline order returned to Hungary
in the 1930s, only to be disbanded again
during the Communist era. HYPERLINK
"https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_
order" \o "Religious order" HYPERLINK
"https://en.wikipedia.org/wiki/End_of_
communism_in_Hungary_(1989)" \o "End
of communism in Hungary" However, the
order was reinstated again after the end
of Communism in Hungary. The history
of the Pauline Fathers was compiled by
Father Gergely Gyöngyösi in the 16th
century, offering an authentic insight
not only into their everyday routine, but
also into the spiritual heights attained by
members of the order.
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…elfogulatlanoknak kell lenniök, nem
csupán feljebbvalóik akarata szerint
beszélniök, máskülönben nem kerülik el
sem névleg, sem tényleg a talpnyalás
vádját.
…odavész minden józan ítélet, amikor
a lényeget érzelem hatja át.
El kell távolítani azokat a vezetőket,
akik magán-, illetve aljas érdekből a kegyeltjeiket emelik fel – mellőzve a náluk
sokkal jobbakat.
Bizony, névleg sokan vannak a szerzetesek, ténylegesen azonban kevesen…
A rend birtokában levő helyeken megfelelően elhelyezhetnek olyanokat, akik
keresztülhúzhatják és keresztülhúzzák a
gonoszok terveit, leleplezik a cselvetéseiket, szétzilálják a hurkaikat, elszaggatják a hálóikat, meghiúsítják a gonoszok
ellenséges szándékait. (Zsolt 64:6−10)
…ne altassa el a lelkiismeretüket semmiféle hízelgés, ajándék és szolgálat, ne
vesztegessék meg őket könnyen, s ne váljanak engedelmességgel megszelídített,
néma kutyákká a romlottakkal szemben.
…ne hanyagolja el a belső dolgok
felügyeletét, a külsőkkel való foglalkozást, és a belsők iránt érzett
aggodalma miatt ne tanúsítson kisebb figyelmet a külsők iránt, hogy
ne roppanjon össze a belsők súlya
alatt, míg a külsők felé fordul, vagy
midőn csupán a belsőkkel foglalkozik,
ne mellőzze felebarátai külső dolgait.

Tapintatosan úgy kell tehát eljárni, hogy
olykor az alárendeltek hibáit bölcsen
észrevétlenül kell hagyni, s bár hallgatunk róluk, mégis rájuk kell mutatni,
hogy amikor a vétkes rádöbben, hogy
leleplezik, és azon tűnődik, hogy mégis
csöndben eltűrik, riadjon vissza vétkei
gyarapításától, s maga bíráskodván
büntesse meg önmagát.

DIRECTORIUM
– Ú T MU TAT Ó

Egy nagy és kiváló férfiúban ugyanis
nincs dicséretesebb és méltóbb az engesztelhetőségnél és a kegyességnél,
a lelki nagyság pedig igazságosság, emberszeretet és rokonszenv híján csak
nyerseségnek és érzéketlenségnek mondható. Ki kell tehát kapcsolni a haragot,
különösen a büntetés során. Aki haragszik, a büntetéskor sohasem jár középúton a túl sok és a kevés között.
Mindazonáltal többen csak névleg pásztorok… Nem hallgatok, hanem beszélni
fogok… Mert már szinte mindenki csak a
magáét keresi, a saját kényelmét és javát tartja szem előtt.
Sokan megmosott kézzel, tiszta arccal
és fehér ruhában az ördögöt tisztelik,
… mást énekelnek, és mást gondolnak…
Mindezekre ügyelni kell… az legyen a szívükben, amit kiejtenek a szájukon…
…szükséges a hatóképes figyelem, amely
az első elhatározástól kezdve kitartó.
Mindenki ura a maga akaratának,
és döntésében szabad.
…a mi elöljáróink és prédikátoraink, akik
kakasok voltak, kasztráltak lettek, olyan
kutyák, amelyek nem tudnak ugatni,
nem ők prédikálnak a népnek, hanem a
nép prédikál róluk. (…) A papok a szellemüket edzik, és annál alkalmasabbak
a bölcs és értelmes feladatokra, minél
kevésbé edzik testüket.
…írj könyveket, hogy a lélek is jóllakjék.

…a világi életben tizenkétfajta fonákság van, nevezetesen: bölcs ember
alkotások nélkül; öreg vallás nélkül;
ifjú engedelmesség nélkül; gazdag
alamizsnálkodás nélkül; asszony szemérem nélkül; férfi bátorság nélkül;
viszálykodó keresztény; fennhéjázó
szegény; igazságtalan király; hanyag
püspök; fegyelem nélküli nép; törvény
nélküli emberek.
…inkább tartózkodjanak az üres, mint
a trágár beszédtől…
Ha beleunnak a lelkigyakorlatokba,
forduljanak a testgyakorlás felé.
Három dolgot kérjenek gyakran az
Istentől, nevezetesen: a megvilágosodás kegyelmét, bölcsességet, hogy
megkülönböztessék a jót a gonosztól,
s hogy képesek legyenek a jót cselekedni…
Törekedjenek arra, hogy az legyen a
szívükben, amit a szájuk kimond.

Igyekezzenek hasznos és világos műveket gyakrabban olvasni, mint bölcseket, hogy fejlesszék értelmüket, lángra
lobbantsák szeretetüket az Isten iránt,
s a mások és saját maguk üdvére.
Kétes dolgokat igazak gyanánt ne prédikáljanak, se üres meséket… (1 Timót. 1,4,
2 Timót. 4,3, Titus 3,9)
Nem kell a gyerekeknek mindig könyvekkel és komoly dolgokkal foglalkozni,
és aránytalanul nagy feladatokkal terhelni őket, amelyektől elcsigázva csuklanak össze. A növények is kevés víztől
növekednek, a soktól tönkremennek.
…ne bízzál a méltóságban, az ősök tekintélyében (Mk 3,33−35, 1 Timót. 1,4),
…hanem az Istenben mint adományozóban…
A vitákban ne legyen makacsság, győzzön az értelem és a belátás.

Semmi sem állandó a hold alatt. Az ember hol gazdag, hol szegény, egyszer
uralkodik, máskor szolgál, hol betegeskedik, hol jó egészségnek örvend, hol
diadalmaskodik, hol pedig őt győzik le;
de semmi sincs, ami olyan vigaszt nyújtana a sorscsapások ellen, mint a filozófia.
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Év háza, 2017
A 2017-es Év háza pályázat a Magyar
Művészeti Akadémia, a Magyar Építész
Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége és a Városfejlesztők Országos
Szervezete Egyesület védnökségével került kiírásra. Fő támogatója a Baumit Kft.
volt. Az 500 000 forinttal járó fődíjat Dénes
Györgynek ítélte a zsűri a Balatonhenyén
felújított lakóházért.
„Az elhasználódott, felismerhetetlenségig átalakított falusi ház telepítésében,
tömegalakításában rejlő lehetőségeket
kihasználva valósult meg az épület
átalakítása. Növekmény mindössze
a pince fölötti épületrész, a padlás
kubatúrájának integrálása és a légies
tornác. A tervező tisztelettel kezeli az
épített örökség értékeit, de a kötöttségeken belül merészen alakítja a mai
kor igényeinek megfelelően az épületet, megteremtve ezzel a régi és az új
egyensúlyát. Homlokzatképzése, a belső terek alakítása és berendezése példaértékű, kiváló példája a »megtartva
megújítás« gondolatiságának” – mondta méltatóbeszédében az idén legjobbnak ítélt házról Dévényi Sándor.
A Magyar Építész Kamara különdíját Hőnich Richárd DLA vehette át
„historizáló modern” soproni családi
házának tervezéséért. A Magyar Építőművészek Szövetsége különdíját a zsűri
Papp Lászlónak ítélte egy kapuvári családi ház tervezéséért. A Hella Árnyékolástechnikai Kft. Esztétika különdíját
Kovács Csaba nyerte el egy budapesti családi ház felújításáért. A Xella
Magyarország Kft. Környezetbarát ház
különdíját Alexa Zsolt, Rabb Donát,
Schreck Ákos, Pap Szabina és Pozna
Anita érdemelte ki egy Leányfalun
található nyaraló tervezéséért. Az
Internorm Ablak Kft. különdíját Benczúr László vehette át, egy budapesti
családi ház tervezéséért. A zsűri elnöke Dévényi Sándor DLA építész,
a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke.
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Társelnökök dr. Hajnóczi Péter,
a Magyar Építész Kamara elnöke, Krizsán András DLA, a Magyar Építőművészek Szövetsége elnöke és Szoják Balázs
építész, az Év háza díj kurátora voltak.
A zsűri tagjai Tóth Balázs építész,
az ÉMI Nonprofit Kft. szakértője, valamint
dr. Tóth Elek, a BME egyetemi docense,
illetve a 2016-ban Ybl Miklós-díjat kapott építészek, Lantay Attila és Viszlai
József voltak.

MM A Ta g o z a t i d í j
Szabó László DLA Ybl-díjas építész, a népi
építészet kutatója és oktatója részesült
idén az MMA építőművészeti díjában, míg
az MMA ipar- és tervezőművészeti díjat
Baliga Kornél, Podmaniczky-díjas építész,
belsőépítész nyerte el.
Dr. Szabó László DLA Ybl- és Möller István-díjas építész, a Szent István
Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi
Kar Építészmérnöki Intézetének tanára,
aki oktatási tevékenysége során is nagy
hangsúlyt fektet a népi építészeti kultúra gyökereinek kutatására és annak
hasznosítására. Állandó kutatási területe a népi építészet helye a mában, az
oktató-nevelő munkában, és a kreatív,
alkotó építésztevékenységben.
Baliga Kornél Ferenczy Noémi- és Podmaniczky-díjas építész, belsőépítész,
akit többek között a történeti építészet
feltámasztásának lehetősége foglalkoztat. Historizáló törekvései mellett főiskolai évei alatt került hozzá közel a Bauhaus racionalitása, az arányosság elve,
amely minden, a tartalom, a funkció és
a forma hármassága alapján születő mű
esetében alapvető jelentőségű.

Az Év főépítésze díj 2017
átadásának apropóján
„... A boldogsághoz nem vezet út, az út
maga a boldogság...”
Ezt a Buddha-idézetet hallottam a rádióban, mialatt autóztam Tatára az Év
főépítésze díj átadójára. Egy díj elnyerése kapcsán sok mindenen elgondolkodik
az ember. Természetesen jólesik, hogy
gondolnak rá, de az is biztos, hogy a hétköznapjait nem a „díjkapás” szellemében
éli. Ahogy igaz az is, hogy nem a pénzért
dolgozunk. (Az viszont természetes, hogy
a munka elvégeztével elvárjuk, hogy kifizessék azt.)
A tervezői főépítészség a régi MAKONÁban magától értetődő „feladat” volt. Ebbe
nőttünk bele. A 70-es években Makovecz
már elkezdte, és az irodába érkező generációk mind folytatták (Nagy Ervin,
Sáros, Salamin, Zsigmond, Turi stb.).
Így kezdődött ez nálam is: Aszód, Szada,
Szokolya... Mind-mind kitüntetett pillanat az építészi életemben. Ahogy a születendő gyermekei által több lesz az ember,
mindegyik örömet és önismeretet ad, így
van ez a főépítészséggel is. Mindegyik
hozzátesz az építész tervezői karakteréhez, mélyebb, helyhez kötöttebb lesz,
megért valamit az építészet lényegéből, a hely szelleméből. Mert számomra
nem létezik külön főépítészi-építészetivárostervezői munka, ezek együttese
maga az építészet. Az építészet pedig
maga az élet, az ember saját élete, önmaga. Meghatározza közéleti gondolkodását, abban betöltött szerepét. Persze
akkor, hogy ha az építészete nem önálló
dizájn, hanem élő – szerves − építészet.
Mert abban minden az önismeretről és az
élet kiszolgálásáról szól.
És egyben az út maga.

2017. 09. 27.
Jánosi János építész
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A 2017 | 03-as lapszám szerzői:

Buella Mónika (1966)

Dénes Eszter (1978)

Mathis T. Lohl (1965)

Táj- és kertépítész, településrendezési és tájrendezési

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2012), PPKE BTK

Építész. Berlinben él és dolgozik, 2007−2016 között

vezető tervező (KE, 1990), környezetvédelmi szakmér-

francia szak. A DNS Műterem társalapítója, 2013-tól az

a szerves építészet témájú neves Mensch und Architektur

nök (BME, 1997). A Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

Országépítő felelős szerkesztője. Rendszeresen publikál

folyóirat szerkesztője volt. Rendszeresen publikál.

társalapítója, 1990-től 2006-ig munkatársa. 2007-ben

építészeti témában különböző folyóiratokban és online

alapította Fekete Annával a Tájrajz Tájépítész Irodát,

felületeken. Pro Architectura díj (2016).

amely a Kós Károly Egyesülés tagja. A Szabad Gondolat

Terdik Bálint (1978)
Építész, BME Építészmérnöki Kar (2003), KKE

folyóirat felelős szerkesztője. Számos ismeretterjesztő

Erhardt Gábor (1974)

Vándoriskola-diploma (2009). Mesterei Kőszeghy

film, illetve sorozat szerkesztője, rendezője.

1998-ban diplomázott a BME Építészmérnöki Karán,

Attila, Sáros László, Turi Attila, Salamin Ferenc

majd a Kós Károly Egyesülés vándorépítésze volt. 2002

és Makovecz Imre. 2006-tól a Triskell Kft. munka-

Csóka Balázs (1979)

óta az AXIS Építésziroda Kft. munkatársa. Tervezési

társa. Az Országépítő folyóirat szerkesztője.

Építész (BME, 2005), KósKároly Egyesülés Ván-

munkái (új borászati épületek építése, műemléki épü-

doriskola (2014). Mesterei: Litkei Tamás, Turi Atti-

letek felújítása) Tokaj-Hegyaljához kötik. 2012-ben az

Z. Tóth Csaba (1961)

la, Salamin Ferenc. Budajenő főépítésze (2015−),

AXIS tagjaként Kós Károly-díjat kapott. Több építészeti

Társadalom- és művelődéstörténeti kutató, grafikus-

az Év vályogháza díj (2013) birtokosa, az Országépítő

témájú publikációja jelent meg a Magyar Építőművészet,

tipográfus.

folyóirat szerkesztője. A Pécsi Tudományegyetem

a Borbarát Magazin és az Országépítő folyóiratban.

ötvös-rajz/mintázás

DLA-hallgatója.

Az orszagepito.net szerkesztője.

Képzőművészeti

Művészeti
szak

Főiskola,

Szakközépiskola,
(1975−1979),
Budapest,

Pécs,
Magyar

díszlet-jel-

meztervezés szak (1979−1981). Intenzív önkép-

Czégány Sándor (1969)

Kőszeghy Attila (1946)

zést folytat 1984 óta, főként Hamvas Béla, Vár-

Építész, vezető tervező. 1995-ben diplomázott

BME szerkezetépítő mérnök (1969), városépítés-város-

konyi Nándor nyomdokain, majd a Biblia-kutatás,

a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki

gazdaság szakmérnök (1980), PhD (2001), Debreceni

vallástörténet, antropozófiai szellemtudomány, és

Karán. 1994–től 1995-ig az Országos Műemlék-

Egyetem ny. főiskolai tanára, következtetéslogikai szer-

a magyar őstörténet területén. Számos írása jelent

védelmi Hivatal munkatársa. 1995-től 1998-ig

kezetek kutatója. Építészettörténeti, építészetelméleti,

meg online és nyomtatott kulturális folyóiratokban.

a Kós Károly Egyesülés vándorépítésze. 1999-

városépítészeti és regionális politikával foglalkozó írásai

től 2002-ig Anthony Gall-lal a Fővárosi Állat-

gondolatmenetét az egymást korlátozó következtetési

és Növénykert rekonstrukciós munkáinak terve-

formák láncolatára rendezi. Az Országépítő folyóirat fő-

zője. 2004-től a Vándorépítész Kft. munkatársa,

szerkesztője (2010−2012), a Debreceni Egyetem Műszaki

alapító tag.

Főiskolai Karának főigazgatója . Podmaniczky- és Pro
Urbe Debrecen díjas.

A LAPOT TERJESZTIK:

Kültéri és beltéri nyílászárók igényes alapanyagokból, korszerű gyártástechnológiával,
szakszerű beépítéssel. Egyéni igények alapján készített bútorok, lépcsők.
Különleges belsőépítészeti kialakítás egy kézben.

A Kós Károly Egyesülés örökös tagjai:
Kálmán István | Kampis Miklós | † Makovecz Imre

Éghajlat Könyves Kávézó (1117 Bp., Karinthy Frigyes út 9.)
Fehérlófia Könyvesbolt (1084 Bp., József utca 8.)
FUGA Budapesti Építészeti Központ (1052 Bp., 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.)

Cégek:
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

Kartal, Kodály Zoltán u. 29. | +36 (28) 439-463, +36 (30) 934-3011 | info@soregimester.hu

Építész Tervező és Vállalkozó Kft. | Mediterrán Kerámia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | MÉRMŰ 87 Építészeti

www.soregimester.hu

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.
Egyéni tagok:
Balogh Levente | Bogos Ernő | Ekler Károly | Eszenyi Ákos | Esztány Győző | Farkas Miklós | † Gerle János | Győri István
Hayde Tibor | Komáry Tamás | Kuli László | Litkei Tamás György | Márton László Attila | Müller Csaba | Papp Vilmos
Örökös tiszteletbeli tagok:
† Dr. Simcha Yom-Tov | † Kund Ferenc | Kund Ferencné | Pap Gábor
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ÉPKOMPLEX Kft.
ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS

2100 Gödöllő, Rét u. 37.
Tel/fax: +36 (28) 420-995
epkomplex@epkomplex.hu
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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
Új kapolcsi telephelyünkön kibovült kapacitással,
egyedi kötélhálógyártó technológiával állunk rendelkezésükre.

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

Szabó Tamás asztalosmester

PERBÁLABLAK

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

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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