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A Kós Károly Egyesülés idén június 6. és 8. között rendezte meg utazó konferenciáját,
Barcson és környékén. A konferencia során elhangzott előadások és a meglátogatott
épületek adják e lapszámunk fő sodrát. Bemutatjuk a Csokonyavisonta–Alexandrapusztai vadászházat (tervező: Pap László). Dr. Mosoni László csillagász, a Zselici
Csillagpark vezetője segítségével megismerhetjük a fényszennyezés problémakörét,
mely korunkban egyre nagyobb jelentőségű, különösen az építészeti tervezés során.
Bemutatjuk az Ökumenikus Segélyszervezet kastélyosdombói Szociális és Fejlesztőközpontját, a szervezet tevékenységét, eddigi eredményeit és terveit, valamint felújított épületegyüttesét.
A konferencián a Kós Károly Egyesülés 30 éves fennállása alkalmából beszélgetéssorozat indult el a megrendezendő kiállítás koncepciójáról. A megszokott, tablókon megjelenő kiállítástól eltérően felmerült az Egyesülés szellemi alapjaira épülő, azt bemutató,
a látogató számára tér- és szellemi élményt egyaránt nyújtó installáció építése. Így
lehetőség nyílna a felkészülés során az Egyesülésen belül a visszatekintésen keresztül
a jövőbe mutató gondolatok megformálására. Az esemény szabadtéri megrendezése
további ötleteket hozott elő: a legfrissebb épülettervek makettjeinek bemutatása,
az „amit mindig szerettem volna megtervezni” rajzok-makettek megjelenítése... A cél:
az Egyesülés tagjait aktív közreműködésre inspirálni.
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A velemi Szent Vid-kápolna tornyán a falu fényei is látszanak, de az alsó részen az árnyékot a mintegy 20 km-re fek vő Szombathely fényei vetik. A
városi vasúti pályaudvar helytelen tér világítása ennek 40%-át adja. Fotó: Kolláth Zoltán
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Csóka Balázs

Urr Gábor (1963)
1991

A budai hegyek között megbújó Perbál mintegy harminc kilométerre fekszik Budapesttől. A valamikor sváb lakosú községet német ajkúak

1991–1996
1996–
2000–
2002–
2012–2014

Perwallnak nevezték. A II. világháború előtt nagyobb részt német származásúak laktak a településen, kisebb számban azonban éltek itt
szlovákok és magyarok is. A II. világháború megváltoztatta a község életét és szerkezetét, a kitelepítés következtében Perbál elveszítette német ajkú lakosságának jelentős részét. Napjainkban a mintegy kétezer-kétszáz fős falu az agglomerációs települések többségével

Budapesti Műszaki Egyetem,
okleveles építészmérnök
MAKONA Építész Iroda, munkatárs
önálló építésztervező
Perbál község, főépítész
Tök község, főépítész
Zsámbék, főépítész

ellentétes fejlődési utat választott. Ehhez olyan tudatos lépések vezettek, mint a visszafogottabb, kézben tartott lakóterület-bevonás,
a hagyományos falusi életforma lehetőségek szerinti megőrzése, valamint a kis és közép méretű üzemek letelepedésének elősegítése. Perbál ma is nyugodt, falusias hangulatú település; ugyanakkor aktív közösségi és kulturális élet jellemzi.
Urr Gábor közel húsz éve főépítészként segíti a település életét.

› Makovecz Imre mellett tanultad meg a
szakma alapjait, majd másfelé kanyarodott
az életed. Hogyan zajlott a pályakezdés?

FŐÉPÍTÉSZEK

A szakma alapjait a Vági István Építőipari Szakközépiskolában és a kőműves
apám mellett tanultam meg. Az, ami felül
van: az építészet, és az építészként való
létezés, amivel Makovecz közelében találkoztam, és aminek az alapjait mellette kezdtem eltanulgatni. Hozzá, illetve
a köré csoportosuló felsőbb évesekhez
már elsőéves egyetemistaként eljutottam
− barátaimnak, Tőzsér Ivánnak és Vizér
Péternek hála. Mentünk velük „nyári
termelési gyakorlatra”. A váci rév szigeti
oldalán építettek akkor egy Makoveczmunkát, egy vízparti pihenőhelyet (kilátó, buszváró, WC). Nagy csapat volt…
Csak hirtelen néhány név: Taksás Mihály,
Borza Endre, Turi Attila, Salamin Ferenc,
Novák Zsuzsa, Ser Róbert. És persze
mások is mozogtak, szerkesztették a
Bercsényi kollégiumi lapot, csinálták a
Visegrádi Táborokat… Aztán a dolgok
rendje szerint az általuk vitt dolgokba
bekapcsolódtak a „fiatalok”. Akik akkoriban mi voltunk…

Urr Gábor – Perbál, Tök

› Jól tudom, hogy a Visegrádi Tábornak témavezetője is voltál egy ideig?
Egyszer az én tervemet építettük meg
1985 nyarán. A Tornyot. Közben az előttünk járók lediplomáztak, „makonások”

lettek. Én magam, felsőévesként, ez idő
tájt kezdtem közvetlenül a Mesternek
dolgozni. Engedélyezési és kiviteli terveket dolgoztam fel neki, modelleket
csináltam. Egyszer azt mondta, hogy ha
megszerzem az egyetemi diplomámat,
jelentkezzem nála. Három évig toltam
magam előtt a diplomázást, kisebb kivitelezős munkákat csinálgattam, éltem az
életet. Diploma után jelentkeztem.

› Mennyi időt töltöttél a Mester mellett,
és milyen munkákban vettél részt?
Egészen pontosan öt évet: 1991 és 1996
között dolgoztam alkalmazottként az
irodájában. Viszonylag kevesen voltunk,
rögtön fejest lehetett ugrani a mély vízbe. Már az első évben megkaptam egy
komoly épületbővítést. Egy új épületszárnyat a Vakok Batthyány László Gyermekotthonához. A belső uszodával együtt
kb. 1000 m 2, családi házas övezetben,
fenn a Svábhegyen. Nem volt egyszerű.
Mástól vettem át a feladatot, addigra
már feszült volt a viszony a megbízóval,
ráadásul a XII. kerületi építéshatósági környezet sem volt problémamentes
− de végül megépült.

› Teljesen önálló tervezési munkákat bízott
rád, vagy a Mester rajzát kellett feldolgozni?
Természetesen voltak Makovecz-tervek
is, de ezeket általában mások szerkesz-

tették. Rajta kívül kettőnknek volt tervezői jogosultsága az irodában. A kisebb
munkákat a Mester teljes egészében
ránk bízta, az egyeztetéstől a tervezésen
át a szállításig. Nem terveztünk együtt,
olyan nem fordult elő, hogy pirossal
belerajzolt volna, mondván: ezt így kell
csinálni. A siófoki Janus panzió viszont
igazi Makovecz-munka volt, azt ketten
dolgoztuk fel Rácz Tamással, aki akkor vándorként dolgozott nálunk. Saját
munkám volt egy állami épület átalakításával tervezett FAO-székház a Benczúr
utcában, meg egy Király utcai Hild-ház
földszintjén és pinceszintjén kialakított
könyvesház, ami utoljára Sirály Klub
néven futott. De széles volt a paletta
− csináltam például rendezési tervet is
Pilisszentlászlóra, és dolgoztunk Kelf
Treunernek is a németországi Wittenbe
készített antropozófus-központ tervein.

› Merre folytatódott az utad?
1994-től rosszabb idők jöttek. 1996-ban
a Makona is karcsúsított, így saját lábra kellett állnunk. „Kiváltottam az ipart”,
egyéni vállalkozó lettem. Egy darabig még
ott éltem a Kecske utcában, a Paralellhölgyek – Kravár Ágnes és Szentesi Anikó
− albérlőjeként. Aztán egy ostobasággal
magamra haragítottam a Mestert, távoznom kellett.

› Azóta is egyedül dolgozol?
Igen. Természetesen együttműködöm társtervezőkkel, de nincs saját irodám.

› 2000 óta Perbálon vagy főépítész. Voltál
máshol is?
Jóval korábban, még a Makona munkatársaként, néhány hónapra Nagymaroson már belekóstoltam a főépítészkedésbe, de nem sikerült igazán
közös hullámhosszra állni az ottaniakkal. Közben jártam a vidéket a munkáim miatt. Egy Tisza menti településen,
Nagykörűben sokat dolgoztam, szinte
a polgármester építészeti tanácsadója
lettem. Ez sokat segített abban, hogy
kezdjem kapisgálni, mi is a feladat. Jelenleg Perbálon és Tökön dolgozom főépítészként.

Főépítészek
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MAKONA Építész Iroda, munkatárs
önálló építésztervező
Perbál község, főépítész
Tök község, főépítész
Zsámbék, főépítész
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FŐÉPÍTÉSZEK
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Urr Gábor – Perbál, Tök

› Jól tudom, hogy a Visegrádi Tábornak témavezetője is voltál egy ideig?
Egyszer az én tervemet építettük meg
1985 nyarán. A Tornyot. Közben az előttünk járók lediplomáztak, „makonások”

lettek. Én magam, felsőévesként, ez idő
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› Mikor kerültél Perbálra?
18 évvel ezelőtt, a személyes kapcsolataimon keresztül. Éppen rendezési tervet készítettek, és egy nagyobb projekt is kilátásban volt. Ezekhez kerestek főépítészt.
Hetente jártam ki, a helyi problémákkal
kóstolgattuk egymást. Úgy ítélték meg,
hogy megfelelő ember vagyok, maradtam.

 S o r h á z a k . É p í t é s z e t : M a r o s Ta m á s ,
Hámor y Judit, 1972

mi tervük, de az nem passzolt a területre,
meg az ács is azt mondta, hogy összedől,
ha megépítik. Megterveztem, átterveztem. Meg is épült, eddig még nem dőlt
össze. Mondta a polgármester úr, hogy legyek ott is főépítész. Ez 2002-ben történt.

Mindkét településen már az ötödik önkormányzati ciklusban dolgozunk együtt.

sokáig volt műszakis kolléga, de a nehéz
időkben már nem bírta fizetni az önkormányzat. Így egyből két műszakis is lett – a
polgármester úr és én. Tökön egyszerűbb a
helyzet. Ez egy kisebb falu, itt sosem volt
műszakis, nem újdonság, hogy ezt a feladatkört is meg kell oldani önerőből.
A településrendezési feladatok ellátásában viszont óriási segítség, hogy mindkét község esetében nagyon jó együttműködést sikerült kialakítani Horváth
Adrienne településtervezővel. Az ő döntés-előkészítő munkái komplett főépítészi kabinetekkel érnek fel.

› Van segítséged a munkák során?

› Tervezel is helyben?

A kistelepüléseken a főépítészi munka jó
része valójában műszaki feladat. Perbálon

Sok tervezési munkám volt és van helyben, főleg Perbálon. Azt hiszem, a praxis

› Mennyi időt töltesz a településeken?
Formálisan fél-fél napot hetente.

› Időközben Tök főépítésze is lettél.
Ezt a megbízást Perbál hozta. Egyszer átjött a szomszéd községből, Tökről a polgármester, hogy adódott egy építészeti
probléma, meg tudja-e oldani a perbáli
főépítész. Egy nagy méretű, fedett-nyitott közösségi rendezvényszínt szerettek
volna a művelődési ház bővítéseként, műemléki környezetben persze. Volt is vala P i n c e s o r, P e r b á l . F o t ó : D é n e s E s z t e r

› Jó ideje tart ez a kapcsolat. Ez azt jelenti, hogy bíznak benned, számítanak rád?

szempontjából megengedhetném azt a
luxust, hogy ne tervezzek se Perbálra,
se Tökre, de furcsán néznének rám azok,
akik éppen azért keresnek meg, mert
engem ismernek, és az én munkáimat.
Hogy mit gondolok a helyben való tervezés összeférhetetlenségéről? Szívesen és
részletesen kifejtem majd akkor, ha már
lesz legalább öt olyan tervezőkolléga a
szóban forgó települések elérhető közelségében, aki a műszaki leírásban nem
keveri össze Perbált Páttyal vagy Tököt
Tököllel. Reménykedem: kettő már van.

› Milyen főépítészi munkáid, feladataid
voltak Perbálon az elmúlt 18 évben?
Amikor odakerültem, az építészeti környezetet még a 70-es évek tsz-aranykora határozta meg. Azóta sok minden új
külsőt kapott, épült is jó pár dolog. A
legmeghatározóbb egy Fő utca-projekt
volt, ez alaposan megváltoztatta a faluképet. Sorra került szinte a teljes intézményi csokor: a polgármesteri hivatal
felújítása, az óvoda bővítése, a sportklub felújítása, iskola-, majd művelődési ház felújítás, egy teljes településrész
utcáinak térkövezése, buszmegállók
rendbe rakása. Közben megvalósult a
templom műemléki felújítása is. Nagyratörő terveink is vannak, amelyek kivitelezésre várnak: új egészségház, iskolabővítés, új főtér kialakítása.

› Van már Településképi Arculati Kézikönyvetek, és a hozzá tartozó TKR-rendeletetek?
Tökön már megvan, Perbálon még nincs.
Mint rendesen, kivárjuk az utolsó pillanatot, mert az a tapasztalat, hogy mindig jön egy újabb csavar, és gyakorlatilag kezdhetjük elölről az egészet. Így
volt ez a HÉSZ-hozzáigazítással az agglomerációs törvényhez, majd az agglomerációs törvény módosításához, vagy
az OTÉK-kategória változásaihoz, melyeket alapesetben 2015 decemberéig el
kellett volna készíteni. Mi nem csináltuk
meg, akkor alapvetően azért, mert nem
volt rá pénz. Aztán tolódott a törvényes
határidő, közben mindig jött ilyen-olyan
módosítás, most pedig dobhatnánk az
egészet a kukába, mert bejött a TAK−

Országépítő 2018|03

 Szent Anna-templom, Perbál. Fotó: Dénes Eszter

TKR-rendszer. Úgyhogy mi még mindig
2013-nál tartunk, és türelemmel várjuk,
mikor alakul ki az a tartósnak tekinthető jogszabályi környezet, amelyben érdemes valamit sok pénzért elkészíttetni,
mert az a következő X évben (ahol X>5)
biztosan jó lesz. A mostani HÉSZ-ünk
még 2002-ben született, 18 éves, de
alapvetően elég jól elboldogulunk vele.
Persze, ha szükséges, kisebb részterületi módosításokat végzünk rajta, az aktuális beruházói igényeknek megfelelően.

› Mennyire jelentős a lakosságszám növekedése?
A lakosságszám 2300−2400 fő között
ingadozva stagnál. A 2000-es évek elején volt egy fővárosi kivándorlási hullám,
melynek következtében a közeli települések, Telki, Budajenő olyanok lettek,
amilyenek. Nem is elsősorban építészeti
értelemben, hanem társadalmi szempontból. Helybeliek, kontra pestiek…

A koncepció és a szabályozás 2002-es
megalkotásakor Perbál tudatosan nem
akart ebbe a helyzetbe kerülni, maximum
10%-os növekedésben gondolkodott. A
szabályozásunk nem enged lakóparkot,
nincsenek nagy belterületbe vonásra kijelölt területek. Pontosabban vannak, de
csak a későbbi agglomerációs törvény
szűk keretei ellen − biztos, ami biztos.
Reálisan van közel 100 teleknyi lehetőség a lakóterületi terjeszkedésre. A nagy
kitelepülési hullám megfordulása, a válságos építőipari időszak sokáig még ezt
a visszafogott fejlesztési lehetőséget is
zárójelbe tette. Mostanában kezd éledezni újra az érdeklődés. A teljes képhez
az is hozzátartozik, hogy szépen megkéri
a község a fejlesztés árát: a fejlesztendő
terület egyharmada közcélra felajánlandó, ebből (is) lesznek majd a kapcsolódó és szükséges intézményfejlesztések.
Jelen helyzetben, amikor a kisebb települések felett időről időre ott lebeg
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 Főutca egykor és ma. Fotó: Urr Gábor
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A posta előtti tér egykor és ma.
Fotó: Urr Gábor
G y e r m e k o t t h o n . É p í t é s z e t : K a r á c s o n y Ta m á s , J a n e s c h P é t e r, 1 9 9 3 –2 0 0 0 

ne, akkor engem szokott felhívni, vagy
e-mailben megkeresni. És máris megtörtént a „kötelező” kapcsolatfelvétel
− elküldöm a szabályzatot digitálisan,
egyeztetünk a lehetőségekről. Finoman, de határozottan szoktam kérni
vagy személyes találkozót, vagy a „vázlattervek” megküldését is.

› Működik ez a rendszer?
Ez ügyben nagyon rugalmas vagyok, nem
várom el a kollégáktól, hogy kifáradjanak
a messzi-messzi Perbálra. Pesten is elmegyek bárhová, találkozhatunk az építtetővel vagy a tervezővel egy kávézóban is. És
azt hiszem, direkt módon igazából nemigen
szoktam beleszólni a tervezésekbe, csak ha
nagyon nem tetszik valami. Kb. egy személyes rögeszmém van: a piros, égetett agyagcserép…, a többi benne van a HÉSZ-ben.
az önálló önkormányzatiság megszűnésének veszélye, Perbál is szeretne kicsit
növekedni. Új, megengedőbb fejlesztési koncepción dolgozunk. Az 1300 fő
lakosú Tökön bőségesen van alkalmam
látni, mivel jár egy közös hivatalba
kényszerülés…

› Visszatérve az arculati kézikönyvre és a
rendeletre, el sem indult a munka?
Elkészült egy munkaközi anyag egy településtervező kolléga segítségével, az
idén véglegesíteni fogjuk. Nagy csodát
nem várunk tőle. Körülbelül a 2002-es
HÉSZ-ben most is meglévő formai rendelkezéseket fogjuk átemelni az új jogszabályba. Szerencsére nincsenek nálunk
olyan nagy problémák, hogy ezen keresztül kelljen megfogni az építtetőket. Nem
jellemző az sem, hogy a faluképbe nem
illeszkedő dolgokat, stílusirányzatokat
akarna erőltetni valaki.

› Egy családi ház esetén tudsz főépítészi
egyeztetést kérni. Ha nincs TKR, hivatalosan nem élhetsz már ezzel a lehetőséggel.
Igénybe veszik a konzultációt?
Nálunk mindig is volt „kötelező konzultáció”. Ugyanis nincs feltéve az internetre a HÉSZ-ünk, ezért ha egy építtető
vagy egy tervező tájékozódni szeretSzent Vendel-szobor 

Országépítő 2018|03

› Ezt a rögeszmét azonban jogilag semmi
nem segíti jelenleg, hiszen nincs TKR.
Jogi háttér egyelőre tényleg nincs, de
kevés az a kolléga, aki szerelmes lenne
a fekete cserépbe. A probléma ott van,
amikor akciós a fekete, és csak akkor derül ki, amikor arra járok, és látom, hogy
már fel is van rakva.

› A Településképi Rendelet ebből a
szempontból akár bírságolási lehetőséget is adhat a kezedbe.
Akár igen, valóban, de szerintem falun
a bírságolás nem a legszerencsésebb
kommunikációs forma. Itt egész életeket kénytelenek emberek egymás társaságában leélni…

› Pedig szokták mondani: amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.
Persze, így igaz. És jogszabálykövetésre is könnyebb biztatni valakit akkor,
ha van követendő jogszabály is. Még
nem említettem, de voltam Zsámbékon
is két évig főépítész, ott mondjuk volt
komolyabbnak tekinthető konfliktusom
neves fővárosi kollégával a fekete cserépből kifolyólag (is).

› Abban az időben még településképi véleményt kellett kiadni.

Igen… Nem épült meg a ház a végén.
Az eszköztelen sivárságot sajnos nem
lehet „hatóságilag” felgazdagítani. Fontos, hogy legalább messziről legyen ház
formája, ezért tartom lényeges településképi tényezőnek a piros tetőt. Közelről kinézhet úgy, mint egy ravatalozó,
de legalább messziről ne legyen egy sötét folt a faluképben.

› Amikor Perbál a modern építészet szempontjából szóba kerül, két dolgot szoktak
emlegetni. Az egyik a Maros Tamás-féle
sorházak, a másik a Karácsony Tamásféle Gyermekek Otthona. Ezek mennyire
vesznek részt a település életében, mi a
vélemény róluk helyben?
Szellemi értelemben nincsenek hatással a helyi kultúrára és formavilágra.
Senki sem szeretett bele ebbe az építészeti világba. Azokban a tervekben sem
láttam megjelenni közvetlen hatásukat,
amelyek a kezembe kerültek.

› Személy szerint nekem a sorházak tetszettek. Fiatal családoknak el tudom képzelni, kis alapterületen, de mégis valami
csekély zölddel.
A sorház jó építészeti megoldás lehet egy
adott építészeti szituációra. Tudtommal
a perbáli telepet nem fiatal családoknak

szánták, a tsz építtette az alkalmazottainak. Másutt, kevésbé szerencsés helyeken, ezt a feladatot háromemeletes
blokkházakkal oldották meg. De még
így sem nagyon hallom, hogy szeretnék,
és nincs közelebbi információm arról,
hogyan lakták be ezeket az épületeket.
Jártam ugyan egyszer-kétszer egy-két
lakásban. Azt tapasztaltam, hogy ami
ötlet van, vagy inkább volt bennük,
nem élték át az emberek: lezárták a vertikálisan összenyitott tereket, az apró
patiókat alakítgatták kis hullámtetővel,
ezzel-azzal. Ami nagyobb baj, hogy már
újonnan se voltak műszakilag a csúcson.
Azóta alaposan eljárt felettük az idő, sok
szempontból felújításra szorulnak. Rossz
a vízelvezetés, mozognak a panelelemek.
Szerencsére jelenleg egy igen aktív társasházi közösség működik itt. Magántulajdonban vannak az ingatlanok, felújítják, csinosítgatják lépésről lépésre.

› A környék településeit nézve Perbálon jó
pár ipari épület van, némelyik igen magas
színvonalú építészeti megjelenéssel.
Ipar az van, ezzel nincs gond. Mostanában már a munkaerő kezd elfogyni.
És valóban, az ipari épületek akár modern
építészeti látnivalók is lehetnének a szakemberek számára. Megjelent egy komoly

 Perbáli hagyományos utcakép. Fotó: Dénes Eszter
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Főépítészek
AR Hungaria üzemcsarnokok, Perbál,
belterület, Ipari Park.
Építész: Paládi-Kovács Ádám, 2011.
Fotó: Oravecz István
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nem is beszélve, hogy egy szakasza Perbál felújított főutcája.

cég Perbálon, Paládi-Kovács Ádám tervezett nekik üzemi épületet, na, azon látszik,
hogy építész tervezte, igényes munka.

› Szó volt arról, hogy az autópályát összekötik Esztergommal. Ez akár megoldást
jelenthetne a munkaerő terén a két település számára.
Én úgy tudom, és tudtommal kormánydöntés is van róla, hogy ez az út meg fog
épülni. Csak nem azon a nyomvonalon,
ahová kezdetben tervezték. Ebben a
kérdésben visszakanyarodnék a HÉSZhez, illetve a kiváráshoz. Ha az idők
során minden előírt településfejlesztési
dokumentumot (amikről az előbbiekben
beszéltem) az eredeti határidőre, szorgalmasan megcsináltunk volna, akkor
a HÉSZ-ünkben is szerepelt volna egy
Perbált elkerülő út nyomvonala. Igen ám,
de ez az út ma már nem ott megy, ahol
tegnap még ment. Kezdhetnénk újra. Ha
ez a kérdés végre fixálódik, na, akkor fogjuk megcsinálni a végleges Helyi Építési
Szabályzatunkat. Hiszen ez nem csak egy
vonal a térképen, erre hosszú távon egy
település rászervez dolgokat.

› Ez az összekötő út jelenleg Perbál és Budajenő között halad?
Úgy tudom, már nem. De ott ment. Perbált háromnegyed körben kerülte volna
északról, lényegében a hegyektől vágta
volna el. Jelenleg azonban az ún. nyugati
változat van terítéken, ami a Nyakason
túl megy. Perbál mellett halad el ez a
nyomvonal is, csak most nem 400 méterre, hanem több mint egy kilométerre. Perbálnak mindenképpen jobb ez a verzió,
nemcsak a távolság miatt, hanem azért
is, mert a hatástanulmányok szerint valamennyi forgalom mégiscsak marad a
főutcánkon. Ha az eredeti nyomvonal valósult volna meg, akkor a teljes átmenő
forgalom átterelődött volna rá. Jobb így,
hogy kicsit messzebb van. Attól még, aki
ide akar jönni, ipart akar telepíteni, az
idejön. Most, hogy egy kilométerre lesz,
talán még szívesebben is jönnek. Nagyon
várjuk már ezt a beruházást, hiszen katasztrofális a 102-es főút forgalma, arról
Mézeskalács óvoda. Építészet, fotó: Urr Gábor 
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› Valóban látunk példát arra a környéken, hogy ha elkészül az elkerülő út,
utána gyakorlatilag kihal a főutca. Nem
megy az étterem… Érdemes itt megjegyezni, hogy ha a perbálira gondolunk,
kár lenne érte, hiszen az agglomeráció
legjobbjai közt szerepel.
Az említett éttermünk máig az egyik perbáli büszkeség. Nem önkormányzati bravúr
ugyan, hanem magánbefektetés. Viszont
az önkormányzat biztosította a helyet. Fizikailag együtt van a művelődési házzal, a
hajdani Walter vendéglő zárt sorú épületében. Csak közben megfordult kicsit a dolog: ahol a vendéglő működött, oda került
a művelődési ház, ahol meg a hentesbolt
volt, ott alakították ki a vendéglőt.

› Jól látom: főépítészként, a városvezetéssel együtt a falusias építésmódot, formákat preferáljátok mindkét településen?

› Érdekes ez a főleg sváb települések környezetében. Mint tudjuk, aztán a svábokat kitelepítették.

Falusiak vagyunk, falusiast preferálunk.
Nevezzük inkább fontolva haladásnak.
Haladjunk, de ne egyből a trendibe, legyen az éppen mediterrán vagy minimál.

Igen, ma is van több szlovák családnév a
faluban. A svábokat valóban kitelepítették, de maradtak is jó néhányan, ezért
is német nemzetiségű az iskolánk. Erős
a kötelék a kitelepültekkel, elevenek a
testvérvárosi kapcsolatok, érdekes módon még a színmagyar Tök esetében is.

› Erre alapozódik a település jövőképe?

› Milyen tervei vannak Perbálnak?

Ez inkább csak ösztönös meglátás,
nincs így leírva. Ránézünk a dolgokra,
és nem csak én, az építész: ez jó, ez
nem olyan jó. Különösebb mélyebb bölcseleti háttér nélkül. Logikusan, józan
paraszti ésszel.

Körforgalmat szeretnénk a templom melletti-körüli Búcsú téren, ahol bejön a
102-es út, hogy mérsékelje a Tinnye felőli
forgalom sebességét. Persze, ha egyszer
megépül az elkerülő út, akkor erre már
nem lesz szükség. A Búcsú téren több
fejlesztést szeretnénk. Ezek közül megemlíteném az egészségházat, melynek a

› Perbál van olyan szerencsés helyzetben, hogy a helyiek értéknek tekintik a
hagyományos településképet? Sok helyen ezt szándékosan pusztítják.
Igen, a perbáliak, és főleg a vezetőik még
a tanácsi időkben is észnél voltak többékevésbé. Amikor idekerültem, még a régi
tanácselnök, Kemencei Kálmán volt a
polgármester. Mindenki szerette, és szeretik most is, hiszen jelenleg is képviselő-testületi tag. Őt Varga László követte,
neki ez a negyedik hivatali ciklusa.

› Olvastam, hogy szlovák népesség is élt
a faluban. Megvannak ennek a nyomai?

tervei már készen vannak, és úgy tűnik,
lesz rá pénz. Terveink között szerepel egy
sportcsarnok, egy nagyobb élelmiszerüzlet. Magát a Búcsú teret is rendezni kell.
A Fő utca már megújult. Mindig éppen
azt fejlesztjük, amire van pályázat, van
anyagi lehetőség. Ez sajnos napról napra
változik, ahogy mondjuk, egyik napról a
másikra az építési övezet megnevezések
is… Ezért is tartjuk vissza a rendeletalkotási lendületet. Várjuk, hogy minden
kikristályosodjon, és akkor azt majd
szabályokba foglaljuk. Talán az építésügyben is alábbhagy jogszabályi szinten
az átalakítási lendület. Talán kialakul
egy rutin, egy közmegegyezésen alapuló
kerékvágás, és lehet mérnöki módon, kiszámítottan tervezni − nem csupán ilyenolyan koncepciók gyártására fecsérelni
szűkös erőforrásainkat.

MASTER ARCHITECTS
– GÁBOR URR OF PERBÁL AND TÖK
The Master Architect of Perbál since 2000, Gábor Urr had acquired the basic skills of his profession in
the Vági István Technical School of Construction and volunteering next to his father, a stonemason. He
then went on to study architecture under Imre Makovecz. The village of Perbál is a part of the Budapest
metropolitan area. As in any small community, the work of a Master Architect mostly entails technical
interventions. Gábor Urr has worked to slowly transform the local architectural environment, having
been stuck in the recent past at the time of his arrival. His token project, the renovation of the Main
Street and the entire set of institutions redefined the look of the village. Working closely together with
the local government, he is an advocate of slow change, using common sense to avoid rushing into the
uncritical adoption of the different trends of the hour.
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cég Perbálon, Paládi-Kovács Ádám tervezett nekik üzemi épületet, na, azon látszik,
hogy építész tervezte, igényes munka.

› Szó volt arról, hogy az autópályát összekötik Esztergommal. Ez akár megoldást
jelenthetne a munkaerő terén a két település számára.
Én úgy tudom, és tudtommal kormánydöntés is van róla, hogy ez az út meg fog
épülni. Csak nem azon a nyomvonalon,
ahová kezdetben tervezték. Ebben a
kérdésben visszakanyarodnék a HÉSZhez, illetve a kiváráshoz. Ha az idők
során minden előírt településfejlesztési
dokumentumot (amikről az előbbiekben
beszéltem) az eredeti határidőre, szorgalmasan megcsináltunk volna, akkor
a HÉSZ-ünkben is szerepelt volna egy
Perbált elkerülő út nyomvonala. Igen ám,
de ez az út ma már nem ott megy, ahol
tegnap még ment. Kezdhetnénk újra. Ha
ez a kérdés végre fixálódik, na, akkor fogjuk megcsinálni a végleges Helyi Építési
Szabályzatunkat. Hiszen ez nem csak egy
vonal a térképen, erre hosszú távon egy
település rászervez dolgokat.

› Ez az összekötő út jelenleg Perbál és Budajenő között halad?
Úgy tudom, már nem. De ott ment. Perbált háromnegyed körben kerülte volna
északról, lényegében a hegyektől vágta
volna el. Jelenleg azonban az ún. nyugati
változat van terítéken, ami a Nyakason
túl megy. Perbál mellett halad el ez a
nyomvonal is, csak most nem 400 méterre, hanem több mint egy kilométerre. Perbálnak mindenképpen jobb ez a verzió,
nemcsak a távolság miatt, hanem azért
is, mert a hatástanulmányok szerint valamennyi forgalom mégiscsak marad a
főutcánkon. Ha az eredeti nyomvonal valósult volna meg, akkor a teljes átmenő
forgalom átterelődött volna rá. Jobb így,
hogy kicsit messzebb van. Attól még, aki
ide akar jönni, ipart akar telepíteni, az
idejön. Most, hogy egy kilométerre lesz,
talán még szívesebben is jönnek. Nagyon
várjuk már ezt a beruházást, hiszen katasztrofális a 102-es főút forgalma, arról
Mézeskalács óvoda. Építészet, fotó: Urr Gábor 
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› Valóban látunk példát arra a környéken, hogy ha elkészül az elkerülő út,
utána gyakorlatilag kihal a főutca. Nem
megy az étterem… Érdemes itt megjegyezni, hogy ha a perbálira gondolunk,
kár lenne érte, hiszen az agglomeráció
legjobbjai közt szerepel.
Az említett éttermünk máig az egyik perbáli büszkeség. Nem önkormányzati bravúr
ugyan, hanem magánbefektetés. Viszont
az önkormányzat biztosította a helyet. Fizikailag együtt van a művelődési házzal, a
hajdani Walter vendéglő zárt sorú épületében. Csak közben megfordult kicsit a dolog: ahol a vendéglő működött, oda került
a művelődési ház, ahol meg a hentesbolt
volt, ott alakították ki a vendéglőt.

› Jól látom: főépítészként, a városvezetéssel együtt a falusias építésmódot, formákat preferáljátok mindkét településen?

› Érdekes ez a főleg sváb települések környezetében. Mint tudjuk, aztán a svábokat kitelepítették.

Falusiak vagyunk, falusiast preferálunk.
Nevezzük inkább fontolva haladásnak.
Haladjunk, de ne egyből a trendibe, legyen az éppen mediterrán vagy minimál.

Igen, ma is van több szlovák családnév a
faluban. A svábokat valóban kitelepítették, de maradtak is jó néhányan, ezért
is német nemzetiségű az iskolánk. Erős
a kötelék a kitelepültekkel, elevenek a
testvérvárosi kapcsolatok, érdekes módon még a színmagyar Tök esetében is.

› Erre alapozódik a település jövőképe?

› Milyen tervei vannak Perbálnak?

Ez inkább csak ösztönös meglátás,
nincs így leírva. Ránézünk a dolgokra,
és nem csak én, az építész: ez jó, ez
nem olyan jó. Különösebb mélyebb bölcseleti háttér nélkül. Logikusan, józan
paraszti ésszel.

Körforgalmat szeretnénk a templom melletti-körüli Búcsú téren, ahol bejön a
102-es út, hogy mérsékelje a Tinnye felőli
forgalom sebességét. Persze, ha egyszer
megépül az elkerülő út, akkor erre már
nem lesz szükség. A Búcsú téren több
fejlesztést szeretnénk. Ezek közül megemlíteném az egészségházat, melynek a

› Perbál van olyan szerencsés helyzetben, hogy a helyiek értéknek tekintik a
hagyományos településképet? Sok helyen ezt szándékosan pusztítják.
Igen, a perbáliak, és főleg a vezetőik még
a tanácsi időkben is észnél voltak többékevésbé. Amikor idekerültem, még a régi
tanácselnök, Kemencei Kálmán volt a
polgármester. Mindenki szerette, és szeretik most is, hiszen jelenleg is képviselő-testületi tag. Őt Varga László követte,
neki ez a negyedik hivatali ciklusa.

› Olvastam, hogy szlovák népesség is élt
a faluban. Megvannak ennek a nyomai?

tervei már készen vannak, és úgy tűnik,
lesz rá pénz. Terveink között szerepel egy
sportcsarnok, egy nagyobb élelmiszerüzlet. Magát a Búcsú teret is rendezni kell.
A Fő utca már megújult. Mindig éppen
azt fejlesztjük, amire van pályázat, van
anyagi lehetőség. Ez sajnos napról napra
változik, ahogy mondjuk, egyik napról a
másikra az építési övezet megnevezések
is… Ezért is tartjuk vissza a rendeletalkotási lendületet. Várjuk, hogy minden
kikristályosodjon, és akkor azt majd
szabályokba foglaljuk. Talán az építésügyben is alábbhagy jogszabályi szinten
az átalakítási lendület. Talán kialakul
egy rutin, egy közmegegyezésen alapuló
kerékvágás, és lehet mérnöki módon, kiszámítottan tervezni − nem csupán ilyenolyan koncepciók gyártására fecsérelni
szűkös erőforrásainkat.

MASTER ARCHITECTS
– GÁBOR URR OF PERBÁL AND TÖK
The Master Architect of Perbál since 2000, Gábor Urr had acquired the basic skills of his profession in
the Vági István Technical School of Construction and volunteering next to his father, a stonemason. He
then went on to study architecture under Imre Makovecz. The village of Perbál is a part of the Budapest
metropolitan area. As in any small community, the work of a Master Architect mostly entails technical
interventions. Gábor Urr has worked to slowly transform the local architectural environment, having
been stuck in the recent past at the time of his arrival. His token project, the renovation of the Main
Street and the entire set of institutions redefined the look of the village. Working closely together with
the local government, he is an advocate of slow change, using common sense to avoid rushing into the
uncritical adoption of the different trends of the hour.
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› Mi volt a motiváció, ami az egyetem
elvégzése után a Kós Károly Egyesülés
felé vitt?
Az első hatás, ami a szerves építészet
felől érkezett, egy Makovecz-előadás
volt, amit gimnazistaként hallgattam.
Nagyon tetszettek a Mester munkái,
illetve a személyisége, így az előadás
után odamentem hozzá, és megkérdeztem: mi a módja annak, hogy ilyen szellemben tervezhessek, dolgozhassak?
Ő nemes egyszerűséggel annyit mondott, hogy végezzem el az egyetemet
becsülettel, és jelentkezzek a Vándoriskolába. A törekvésemet erősítette az
egyetemi képzés elméleti jellege, ami
egyáltalán nem feküdt nekem, mivel
számomra az építészet legfontosabb
aspektusa az volt, hogy legyenek megépült épületeim. Ennek legjobb terepe
a Vándoriskola volt.

› Ha jól tudom, tanultál a grazi egyetemen
is. Hogyan illeszkedett ez a kitérő a Műegyetem és a Vándoriskola közé?
Ennek köszönhetem, hogy végül diplomát szereztem, mert harmadévre itthon nagyon kiábrándultam az építészoktatásból. 1999-ben elnyertem egy
féléves ösztöndíjat, amit aztán sikerült egy diplomaösztöndíjjal is meghosszabbítanom. A két egyetemet párhuzamosan végeztem, három évig kétlaki életet élve. Grazi professzoromnak,
Grigor Doytchinovnak köszönhetem,
hogy kitartottam, és elvégeztem mindkét egyetemet. A kinti oktatói hozzáállás és a folyamatos pozitív visszajelzés elmondhatatlanul sokat segített.
Például önmagában az, hogy egy országos tervpályázaton tisztességgel
helytálltam, elegendő volt az egyik féléves tervezési tárgy teljesítéséhez. A
feladat az osztrák alapítású SOS Gyermekfalu-hálózat új típusházának megalkotása volt. Ehhez csak a félév elején kellett a szándékomat jeleznem az
oktatónak, aki végigkísérte a pályázati anyag fejlődését. Ilyen akkor elképzelhetetlen volt az itthoni oktatásban.
Számomra viszont sokszoros tapasztalatszerzést és inspirációt jelentett.

› És hol diplomáztál végül?
Két diplomát szereztem. Az ottani oktatók abszolút támogattak, nyitottak
voltak minden gondolatra, és segítettek
ezek megfogalmazásában, kibontakoztatásában. A gondolattal foglalkoztak,
nem a formával. Egyébként a Kelenföldi
pályaudvar környékének rendezését terveztem, és munkámat diplomadíjjal jutalmazták. Izgalmas volt látni a tíz évvel
későbbi budapesti fejlesztéseket, és ös�szevetni a korábbi saját gondolataimmal.

› Ezután egyből a vándoriskolai „mély vízbe” ugrottál?
Nem, a 2003-as diplomázás után hazajöttem Ausztriából a sorkatonai behívóm
miatt, pedig állást is kaptam egy grazi
építészirodában, gyakorlatilag azonnal
a végzés után. A BME Középület-tervezési Tanszékén letöltöttem a sorkatonai
szolgálatot kiváltó polgári szolgálatot,
majd egy évet dolgoztam egy belsőépítész irodában. 2005-ben jelentkeztem a
Vándoriskolába, és felvételt is nyertem.

› És a budapesti diplomázás?

› Melyik irodákban dolgoztál?

A kétlaki élet miatt lemaradtam a felkapott konzulensekről. A kivitel tanszéken terveztem egy óvodát gyermekkorom helyszínére, a József Attila-lakótelepre. Számomra ez kedves terv volt.
Arra tettem kísérletet, hogy az akkor
használaton kívüli Pest-Buda mozi helyére hogyan lehet olyan életteret biztosítani a gyerekeknek, ahol a meglévő
díszfák lombkoronaszintjével azonos
magasságba kerülhetnek a foglalkoztatók. Mindezt rámpákkal, tereplépcsőkkel kialakítva, belső lépcsőház nélkül.
Sajnos jellemző, hogy a védésen a fák
grafikai ábrázolásának kérdéseivel töltötték a legtöbb időt a bizottság tagjai… A helyi óvónőknek viszont annyira
tetszett a terv, hogy elkezdtek lottózni
a forrásgyűjtéshez.

Az Axisban kezdtem, ahol rögtön kaptam
önálló tervezési feladatot, a Patricius borászat közelében egy kis gazdasági épület átalakítását, felöltöztetését. Szerencsémre ez meg is valósult, ami azonnal
visszaigazolta az eredeti elképzeléseimet
a Vándoriskola gyakorlati oldaláról.
Ezután Sáros László következett, aki azzal a kérdéssel fogadott, hogy önálló tervezési feladatot kérek, vagy inkább tervfeldolgozásban szeretnék-e részt venni.
Én az előbbit választottam, így kaptam a
váci piac halas pavilonjának megtervezését, ami szintén megvalósult.
A Pagony irodában két mesterem is volt
Herczeg Ágnes és Szűcs Gábor személyében. A szakmai bemutatkozás után
itt is rögtön önálló tervezési feladatokat
kaptam. Meghatározó élményem innen,
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hogy az akkor épülő pilisszántói templom mellé kellett egy tűzrakóhelyet tervezni, amit egy házi pályázat során én
nyertem meg, és egy minikaláka keretében a Pagony építette meg. Óriási tapasztalat volt az a megtiszteltetés, hogy
a mesterek kétkezi munkásként részt
vesznek a tanítvány tervének megvalósításában!
Ezután rendhagyó fél év következett: Gerle János mellett dolgoztam az
Országépítő, illetve a húszéves Kós Károly Egyesülés jubileumi kiállításának
anyagán. Meghatározó élmény volt, hogy
a kiállítás központi installációja maroknyi vándorcsapatunk (Kováts Ábel, Rüll
Tamás, Török Ádám) koncepciója szerint valósulhatott meg, tulajdonképpen
Makovecz terve ellenében, de természetesen az ő személyes támogatásával.
Gerle János mindenben kiállt mellettünk, pedig igencsak nagy vihart kavart
a Makovecz-rajzok mellé letett ötletünk.
Szerencsére Imre bácsi minden kétkedőt
meggyőzött, amikor kijelentette, hogy
neki is jobban tetszik a vándorok terve,
mint a sajátja. Amíg élek, nem felejtem
el ezt a nyitott hozzáállást a tanítványok
munkájához. További visszaigazolást jelentett, hogy a múzeumok éjszakáján
megnyílt kiállítás messze a legnépszerűbb volt az összes program közül. Csak
az első este több mint tízezren látták.
A kiállítás tartalmi része mellett több

› Inkább a formái, vagy a személyisége miatt alakult ki hozzá a kötődésed, esetleg a
hely, a Balaton-felvidék volt meghatározó?
Mindkettő. A személyiségéből közvetlenül következő formavilága hatott rám.
Számomra ez a kettő nem elválasztható.
Lehet, hogy meglepő dolgot mondok, de
a Balaton-felvidék másodlagos számomra. Nem az a fontos, hogy itt tervezhetek,
hanem az, hogy ha már ide kerültem, akkor viselkedjek úgy építészként, mint az
előbb említett, példaként kiemelt mesterek. Az ő építészetük sokkal inkább következik a helyből, mint a saját személyiségük erőszakos megmutatásából. Aztán

› Mi volt számodra a vándoriskolai évek
hozadéka?

kritika méltatta az általunk tervezett és
kivitelezett installációt is. Ez volt az első
alkalom, hogy klasszikus csapatmunkában vehettem részt, ami nemcsak a tervezés, hanem a megvalósítás idejére is igaz
volt. Emberileg fontos visszajelzésként
János ajánlására a XII. velencei biennále – a szabadkézi rajzról szóló − magyar
pavilonjának meghívott alkotói közé is
bekerülhettem, egyedüliként az akkori tagok és vándorok közül. Az utolsó állomás
a Szűcs Endre vezette Mérmű volt, ahol
„dupláztam”. Az első nap egy önálló feladat várt az asztalon: tornácbővítés tervezése Pusztazámorra. A mester éppen a
feketetói vásáron volt, hazaérkezve a kész
tervemet látta, amit el is fogadott. Innen-

Az, ami a Vándoriskola mottója volt,
és amiért ide jelentkeztem: az önálló
alkotói, tervezői ambíciók kiteljesítése. Minden vándorállomásról megvalósult munkával a tarsolyomban távozhattam.

› Alakult-e ki a vándorévek alatt valakivel
azóta is tartó emberi vagy szakmai kapcsolatod?
Szűcs Gáborral nagyon jól együtt tudtunk működni. Azóta is számos helyre engem ajánl, ahol a megbízónak a
kerttervező mellett építészre is szüksége van. Neki köszönhetően a Rábaparttól egészen az Aggteleki Nemzeti
Parkig valósulhattak meg munkáim.
Szándékosan a vándorlásom végére
hagytam a Mérműt, illetve a Makonát.
Hasonlóképpen tett Terdik Bálint vándortársam, így az utolsó előtti félévben
pénzfeldobással döntöttük el, hogy
melyikünk hova megy. Neki jutott a
Makona, nekem pedig a Mérmű. Ő a
Kecske utcában ragadt, én pedig Szűcs
Endre mellett.

L a k ó é p ü l e t , D ö r g i c s e . É p í t é s z e t : S z ű c s E n d r e , Tó t h P é t e r, 2 0 1 1 . F o t ó : S z á s z I s t v á n 

től klasszikus tervfeldolgozói munkát nem
kaptam, de nem is ez a jellemző az irodára. A Mérműben az első vázlatok készítésében ugyanis mindenki részt vehetett. Az
aláírás nélkül bemutatott lapokból pedig
a megbízó döntötte el, hogy kinek a koncepciója valósuljon meg.

Országépítő 2018|03

› Miért éppen mellette kötöttél ki a vándoriskolai évek után?
Elsősorban a már említett alkotói önállóság és a megbízások otthonos, számomra átlátható léptéke miatt. Meglátásom szerint ő nem „önmegvalósító”

építész, hanem inkább a Kós Károly-i
modellt követi. Belehelyezkedik az
adott helyszín lelkületébe, fel tud oldódni abban. Nem kulisszát tervez,
hanem továbbgondol. Igyekszik minimális személyes nyomot hagyni. Ahogy
a Misztrál énekli: „hajnali hóban cinkenyom”-ot. Kós Károly épületeire
mondják, hogy a leghangsúlyosabban
a saját épületei voltak a leginkább a
genius locihoz illeszkedők. Megtermékenyítően hatottak egymásra. Nagyon
hasonlóan éreztem Szűcs Endre mellett is: fellélegeztem az egyetem és a
formalista világ önmegvalósítási kényszere okozta frusztráció után.

mégis ez a szelíd hozzáállás jelenik meg
egyre karakteresebb személyiségjegyként a munkásságukban, és lesznek végül összetéveszthetetlenek a házaik.

› Az iroda helyi kötődése sehol sem vezetett főépítészi megbízáshoz? Egyáltalán,
mi a véleményed a főépítészségről?
Látok jó példákat a főépítészi tevékenységre. Az Axis nagymarosi és Bodonyi Csabával, Kovács Ágnessel közösen
felvállalt Tokaj-hegyaljai tevékenységének látom értelmét. Sőt! Salamin Ferenc
mottóját, a „lehetett volna” világépítését ugyanolyan követendő példának
tartom, mint Szűcs Endréét vagy Kós
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Károlyét. A világháborúkat követően
és a kommunista diktatúra idején kettétört Kárpát-medencei természetes
fejlődés elszakított szálait kell összevarrnunk a jelennel, hogy megfelelő
jövőt teremthessünk az utódainknak.
A főépítészségnél is a gyakorlati változatban hiszek. Azzal a modellel értek egyet, amikor az illető felelősségvállalása (legalább részben) tervezési
munkákon keresztül nyilvánul meg.
Bármennyire furcsán hangzik is, a Balaton-felvidéken mi nem vagyunk ilyen
helyzetben. Nem kaptunk felkérést se
főépítészi munkára, se Településképi
Arculati Kézikönyv készítésére.

› Jól értem: Településképi Arculati Kézikönyvek készítésében sem vettetek részt
a területen?
Így van. Ennek lehet az is az oka, hogy a
mi kapcsolatrendszerünket szinte teljesen a magánmegbízói szféra uralja. Az
önkormányzatokkal gyakorlatilag csak
mint hatósággal találkozunk. Sőt, talán
kicsit belső konkurencia is vagyunk.
Mindennapi tapasztalat, hogy bár az
épületeink a helyi TAK-ok törzsét képezik mint jó példák, azaz elismerik a tevékenységünket, de az új tervek megvalósulását akadályozzák a főépítészek.
Évtizedek óta ugyanazokat a kifogáso-
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kat halljuk a főépítészi konzultációkon,
mondván: a házaink túldíszítettek, nem
elég modernek, puritánok. A főépítész
nem érti a hozzáállásunkat, amit az idő
azonban egyértelműen igazol, hiszen
folyamatosan jó a munkaellátottságunk, illetve egy több évszázados építési hagyományt folytatunk.

› A fentiek fényében mi a véleményed
a TAK-okról? Szükség van rájuk általánosan, illetve speciálisan a Balatonfelvidéken?
Én azt gondolom, hogy ez a legjobb dolog, ami történhetett velünk. Már csak
azért is, mert mi benne vagyunk, ami
egyértelműen pozitív visszajelzés a szakmától is. Visszaigazoltnak látjuk a gondolkodásunkat. Ami a népzenében túlélte a huszadik század viszontagságait és
népszerű érték az egyetemessége miatt,
annak építészeti megfelelőjét igyekszünk
művelni mi. Ennek megmutatására alkalmas a Települési Arculati Kézikönyv.
Ugyanakkor hasznos abból a szempontból is, hogy eddig, ha számunkra ismeretlen településen kaptunk megbízást,
akkor mi kényszerültünk rá egy-egy
privát TAK készítésére minden tervezési munka előtt. Ettől mentesülünk, ami
nagy könnyebbség a helyi adottságokhoz illeszkedni kívánó építész számára.

› Mestered mellett leginkább kis présházak
felújításával, nyaralóépületek tervezésével foglalkozol. Kielégít ez a lépték és funkció, vagy néha bezártságként éled meg?

e folyóiratra, mint egy fórumra, amely
az utánunk jövőknek kincseket rejt el,
nyilvánosan.

Az igazság az, hogy ez csak látszat: az
iroda és a saját praxisom sokkal szélesebb spektrumot ölel fel ennél. Az elmúlt
tizenöt évben nagyjából hetven helyszínen dolgozhattam. A feladatok az építészet széles skáláját ölelték fel, az ipari
épülettől a szakrálisig, a présháztól az
ötcsillagos szállodaegyüttesig. Jó érzés,
hogy ezek majd’ fele meg is épült egész
vállalható minőségben. Hogy ez nincs
benne a köztudatban, annak az az oka,
hogy kevés időt töltünk a reprezentációval. Egyrészt azért, mert inkább a munkára koncentrálunk, másrészt csak állandó céltáblák lennénk az építészetünk
miatt. Én szívesen vállalnék akár nyilvános eszmecserét is, ha létezne Magyarországon értelmes, építészeten belüli
vitakultúra. Például az egyik Tokióban
kiállított munkámat itthon azzal fogadta az egyik kommentelő, hogy miért
kell uniós pénzt szórni olyan játszóvár
építésére, amelyet a szomszédos lerombolt végvár inspirált. Diósgyőr és Füzér
sikere is mutatja, hogy nemcsak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is elemi
szükségletük az erővel eltörölt múltjuk
visszaépítése testben és lélekben egyaránt. A felsőbogáti kastély iránt is a
nemzetközi siker után nőtt meg itthon
az érdeklődés, de csak válogatott helyeken publikáltuk érdemben. Ennek ellenére sok munkát hozott, ami hitelesebb
visszajelzés a számunkra, mint egy-egy
építészeti orgánumban való megjelenés.
Természetesen tisztában vagyok vele,
hogy fontos lenne publikálni, elsősorban azért, hogy a gondolkodásmódunkat minél többen megismerhessék,
elsősorban a fiatalok, akik egyetemi
tanulmányaik során gyakorlatilag semmit nem hallanak erről az építészetről.
A publikálásra kiváló és hiteles felület
az Országépítő, de engem zavar, hogy
nem tiszta számomra a lap célközönségének meghatározása. Ugyanakkor a
szerves építészet eredményeinek dokumentálásával egyetértek. Úgy tekintek

› Milyen felállásban dolgoztok / dolgoztatok Szűcs Endre mellett?
Ahogy azt már említettem: teljes gondolati egyenlőségben dolgoztunk. Ő
azért is erőltette, hogy mindenki részt
vegyen a koncepcióalkotásban, mert
szilárd meggyőződése, hogy mindenki
sokkal szívesebben rajzolja, bontakoztatja ki a saját gondolatait, mint hogy
a Mester vonalait fejlesztené tovább. A
mérműs együtt gondolkodásra jó példa volt a verőcei templom: az épület
elkészültekor már egyikünk sem emlékezett, hogy melyik részlet kihez kötődött, mégis szerves egységgé állt össze
a tervezési folyamat, így az épület is.

› Hol tartasz most a mesterré válásban?
Őszintén szólva ennél alapvetőbb kérdések foglalkoztatnak. Állandóan vis�szatérő kérdés számomra, hogy meddig
akarok egyáltalán építészként dolgozni. Szilárd meggyőződésem, hogy az a
közeg, amit az építészek saját maguknak teremtenek, egyszerűen lehetetlenné teszi az építészet rangjához méltó
szakmagyakorlást. Számomra ez egy folyamatos meghasonlottságérzést okoz.
Ennek része az anyagi megbecsültség
hiánya. Örök vesszőparipám, hogy a
szakmának elemi érdeke lenne a megélhetési építészek kizárása, legyenek
tehetségesek, vagy teljesen fakezűek.
Jelenleg egy lefelé irányuló árversenyben élünk, az ideális, felfelé emelkedő
minőségi verseny helyett. Ebben egy
belső konszenzus kellene a szakmában,

például arról, hogy egy közösen meghatározott minimáldíjazás alá senki sem
mehet. Nyilvánossá tenném a tervezési
díjakat, hogy látható legyen a minőség
és a megfizetés egyensúlya.
Természetesen elviselhetetlennek érzem a bürokrácia elburjánzását, illetve
az építtetők bizalmatlanságát. A megbízókkal elhitetni a fent említett minőségteremtő képességünket leginkább a
showbiznisz, az előadó-művészet, illetve helyenként a stand up kategóriájába
tartozik. Ezt nem tanítják az egyetemen. Szerencsés esetben el lehet lesni
valakitől, de az építészeknél nagyon
kevés ilyen személyiséggel találkoztam.
Ezek nyomják rá a bélyegüket a szakmagyakorláshoz fűződő kapcsolatomra, ami nem a mesterré váláshoz vezető
ideális lélekállapot.
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A főépítészségnél is a gyakorlati változatban hiszek. Azzal a modellel értek egyet, amikor az illető felelősségvállalása (legalább részben) tervezési
munkákon keresztül nyilvánul meg.
Bármennyire furcsán hangzik is, a Balaton-felvidéken mi nem vagyunk ilyen
helyzetben. Nem kaptunk felkérést se
főépítészi munkára, se Településképi
Arculati Kézikönyv készítésére.

› Jól értem: Településképi Arculati Kézikönyvek készítésében sem vettetek részt
a területen?
Így van. Ennek lehet az is az oka, hogy a
mi kapcsolatrendszerünket szinte teljesen a magánmegbízói szféra uralja. Az
önkormányzatokkal gyakorlatilag csak
mint hatósággal találkozunk. Sőt, talán
kicsit belső konkurencia is vagyunk.
Mindennapi tapasztalat, hogy bár az
épületeink a helyi TAK-ok törzsét képezik mint jó példák, azaz elismerik a tevékenységünket, de az új tervek megvalósulását akadályozzák a főépítészek.
Évtizedek óta ugyanazokat a kifogáso-
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kat halljuk a főépítészi konzultációkon,
mondván: a házaink túldíszítettek, nem
elég modernek, puritánok. A főépítész
nem érti a hozzáállásunkat, amit az idő
azonban egyértelműen igazol, hiszen
folyamatosan jó a munkaellátottságunk, illetve egy több évszázados építési hagyományt folytatunk.

› A fentiek fényében mi a véleményed
a TAK-okról? Szükség van rájuk általánosan, illetve speciálisan a Balatonfelvidéken?
Én azt gondolom, hogy ez a legjobb dolog, ami történhetett velünk. Már csak
azért is, mert mi benne vagyunk, ami
egyértelműen pozitív visszajelzés a szakmától is. Visszaigazoltnak látjuk a gondolkodásunkat. Ami a népzenében túlélte a huszadik század viszontagságait és
népszerű érték az egyetemessége miatt,
annak építészeti megfelelőjét igyekszünk
művelni mi. Ennek megmutatására alkalmas a Települési Arculati Kézikönyv.
Ugyanakkor hasznos abból a szempontból is, hogy eddig, ha számunkra ismeretlen településen kaptunk megbízást,
akkor mi kényszerültünk rá egy-egy
privát TAK készítésére minden tervezési munka előtt. Ettől mentesülünk, ami
nagy könnyebbség a helyi adottságokhoz illeszkedni kívánó építész számára.

› Mestered mellett leginkább kis présházak
felújításával, nyaralóépületek tervezésével foglalkozol. Kielégít ez a lépték és funkció, vagy néha bezártságként éled meg?

e folyóiratra, mint egy fórumra, amely
az utánunk jövőknek kincseket rejt el,
nyilvánosan.

Az igazság az, hogy ez csak látszat: az
iroda és a saját praxisom sokkal szélesebb spektrumot ölel fel ennél. Az elmúlt
tizenöt évben nagyjából hetven helyszínen dolgozhattam. A feladatok az építészet széles skáláját ölelték fel, az ipari
épülettől a szakrálisig, a présháztól az
ötcsillagos szállodaegyüttesig. Jó érzés,
hogy ezek majd’ fele meg is épült egész
vállalható minőségben. Hogy ez nincs
benne a köztudatban, annak az az oka,
hogy kevés időt töltünk a reprezentációval. Egyrészt azért, mert inkább a munkára koncentrálunk, másrészt csak állandó céltáblák lennénk az építészetünk
miatt. Én szívesen vállalnék akár nyilvános eszmecserét is, ha létezne Magyarországon értelmes, építészeten belüli
vitakultúra. Például az egyik Tokióban
kiállított munkámat itthon azzal fogadta az egyik kommentelő, hogy miért
kell uniós pénzt szórni olyan játszóvár
építésére, amelyet a szomszédos lerombolt végvár inspirált. Diósgyőr és Füzér
sikere is mutatja, hogy nemcsak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is elemi
szükségletük az erővel eltörölt múltjuk
visszaépítése testben és lélekben egyaránt. A felsőbogáti kastély iránt is a
nemzetközi siker után nőtt meg itthon
az érdeklődés, de csak válogatott helyeken publikáltuk érdemben. Ennek ellenére sok munkát hozott, ami hitelesebb
visszajelzés a számunkra, mint egy-egy
építészeti orgánumban való megjelenés.
Természetesen tisztában vagyok vele,
hogy fontos lenne publikálni, elsősorban azért, hogy a gondolkodásmódunkat minél többen megismerhessék,
elsősorban a fiatalok, akik egyetemi
tanulmányaik során gyakorlatilag semmit nem hallanak erről az építészetről.
A publikálásra kiváló és hiteles felület
az Országépítő, de engem zavar, hogy
nem tiszta számomra a lap célközönségének meghatározása. Ugyanakkor a
szerves építészet eredményeinek dokumentálásával egyetértek. Úgy tekintek

› Milyen felállásban dolgoztok / dolgoztatok Szűcs Endre mellett?
Ahogy azt már említettem: teljes gondolati egyenlőségben dolgoztunk. Ő
azért is erőltette, hogy mindenki részt
vegyen a koncepcióalkotásban, mert
szilárd meggyőződése, hogy mindenki
sokkal szívesebben rajzolja, bontakoztatja ki a saját gondolatait, mint hogy
a Mester vonalait fejlesztené tovább. A
mérműs együtt gondolkodásra jó példa volt a verőcei templom: az épület
elkészültekor már egyikünk sem emlékezett, hogy melyik részlet kihez kötődött, mégis szerves egységgé állt össze
a tervezési folyamat, így az épület is.

› Hol tartasz most a mesterré válásban?
Őszintén szólva ennél alapvetőbb kérdések foglalkoztatnak. Állandóan vis�szatérő kérdés számomra, hogy meddig
akarok egyáltalán építészként dolgozni. Szilárd meggyőződésem, hogy az a
közeg, amit az építészek saját maguknak teremtenek, egyszerűen lehetetlenné teszi az építészet rangjához méltó
szakmagyakorlást. Számomra ez egy folyamatos meghasonlottságérzést okoz.
Ennek része az anyagi megbecsültség
hiánya. Örök vesszőparipám, hogy a
szakmának elemi érdeke lenne a megélhetési építészek kizárása, legyenek
tehetségesek, vagy teljesen fakezűek.
Jelenleg egy lefelé irányuló árversenyben élünk, az ideális, felfelé emelkedő
minőségi verseny helyett. Ebben egy
belső konszenzus kellene a szakmában,

például arról, hogy egy közösen meghatározott minimáldíjazás alá senki sem
mehet. Nyilvánossá tenném a tervezési
díjakat, hogy látható legyen a minőség
és a megfizetés egyensúlya.
Természetesen elviselhetetlennek érzem a bürokrácia elburjánzását, illetve
az építtetők bizalmatlanságát. A megbízókkal elhitetni a fent említett minőségteremtő képességünket leginkább a
showbiznisz, az előadó-művészet, illetve helyenként a stand up kategóriájába
tartozik. Ezt nem tanítják az egyetemen. Szerencsés esetben el lehet lesni
valakitől, de az építészeknél nagyon
kevés ilyen személyiséggel találkoztam.
Ezek nyomják rá a bélyegüket a szakmagyakorláshoz fűződő kapcsolatomra, ami nem a mesterré váláshoz vezető
ideális lélekállapot.
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› A közelmúltban bekövetkezett függetlenedésetek mennyire volt tudatos folyamat eredménye?
Számomra mindig is fontosak voltak az
önálló tervezői ambícióim. Ezt minden
mesterem, így Szűcs Endre is pontosan tudta. Ő a vándorfélévem végén
marasztalt, az önállóságom megtartása mellett. Szerencsés időszak volt ez
mindkettőnk számára. Most ott tartunk, hogy bár helyileg nem egy helyen,
de a Mérmű Stúdió brand szellemiségében dolgozunk, a mester rajzolta logóval a terveinken. Az alapvető nézeteltérés az volt közöttünk, hogy ő – talán
a korábbi hiánygazdálkodás beidegződései miatt – minden munkát el akart
vállalni, mi, fiatalok pedig csak annyit,
amennyi „jólesik”, illetve amennyit jó
lelkiismerettel el tudunk végezni.

› Önálló irodaként a Mester terveinek
feldolgozása mellett kacsingattok más
területek, funkciók, léptékek felé?
A Mérmű Stúdió márkanév lett, megtestesítője annak a szemléletnek, amit
mesteremtől tanultam. Két iroda képviseli ezt az építészetet. Számunkra megtiszteltetés, hogy az alapító mellett mi,
a Hetedhét iroda lehetünk a másik tag,
és igyekszünk ennek megfelelően alkotni, akármilyen léptékkel vagy feladattal
találkozunk is. Egyébként elindítottuk a
Mérmű Stúdió közösségi oldalát is, mely
mostanra Magyarország legnépszerűbb
építészirodai oldala lett. Nagy lendületet ad ez a visszajelzés nekünk.

› Tervezitek a Kós Károly Egyesülés tagságába való bekerülést?
Köszönöm az invitálást. Azáltal, hogy
a vándorok felfedeztek minket, és
jönn(én)ek hozzánk, tagoknak tekintjük magunkat. Óvatosan vetem fel,
hogy az Egyesülés létét bizonytalannak
érzem, nem feltétlenül fizikailag, hanem inkább szellemileg.

› A szakmagyakorlás mellett folytatsz valamilyen egyéb közéleti tevékenységet?
Ha az – elsősorban egyetemi – oktatásban való részvételre gondolsz, akkor a
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› Milyen munkákat visztek jelenleg?

válaszom: nem. Annak a mai formájára
nem tudok értékként tekinteni, elsősorban a gyakorlatorientáltság hiánya miatt. A Vándoriskola lenne a működő modell, mint azt a saját példám is mutatja.
Talán ide sorolható még a székelyföldi
kalákákban való részvételem. Ezt azért
tartottam értékesnek és támogatandónak, mert itt a gyakorlatban tapasztalhatjuk meg a tervezés komplexitását.
Nem elég jól rajzolni, olyat kell rajzolni,
amit meg is tudsz építeni. Ennek elemi
erejű példái a kalákák. Ezenfelül nagyszerű közösségi események.

› Hogy alakult ki a kapcsolatod a Székelyföldi Fürdőépítő Kalákákkal?
Természetesen a Pagony irodában eltöltött vándorfélévem során. A már említett
pilisszántói „minikaláka” volt az előkép,
ahol tervezőként és résztvevőként egyaránt érdekelt voltam.

› Tervezőként, vagy „csak” építőként veszel részt a mostani kalákákon?
Igazság szerint az idei kaláka hosszú szünet után az első részvételem volt, ahol
csak építőként vettem részt, mégpedig
a tizenkét éves lányommal, Bogival. Szerencsémre mindketten nagyon élveztük.
Örömmel tapasztaltam, hogy a generációváltás itt is zajlik. (Jobban, mint az
Egyesülésben!) A tíz évvel ezelőtti kalá-

kások közül többen összebeszélés nélkül
az idén jelentek meg újra, de már a gyerekeikkel. Öröm megtapasztalni, hogy a
néptáncmozgalomra jellemző fiatalodás
a mi területünkön is megvalósulni látszik.

› A közelmúltban DLA-fokozatot szereztél.
Miért érezted szükségét ennek?
Már az egyetemi évek, illetve a polgári
szolgálat alatt is izgatott a középülettervezési tanszék építészeti gondolatisága. A korábbi tapasztalatok alapján
azt gondoltam, hogy ott tudnék még az
egyetemi évek után is mit tanulni. Az
ottani oktatók – látszólag − más elvek
alapján terveznek épületeket, ami engem
érdekelt. Az oktatás is foglalkoztatott.
A doktorandusz időszakban mind a magyar, mind az angol nyelvű képzésben is
kipróbálhattam magam korrektorként,
amit nagyon élveztem.

› Az elvárásaidhoz képest milyennek élted
meg ezt a folyamatot?
Leginkább nagyon hosszúnak: nyolc
év alatt sikerült abszolválnom a képzést, aminek sok oka volt. Azt nagyon
fontosnak tartom megjegyezni, hogy a
tanszéki oktatók részéről jóval nagyobb
nyitottságot észleltem, mint amit előzetesen elgondoltam. Témavezetőnek
Gerle Jánost és Sugár Pétert kértem
fel, akik nagyon sokat segítettek. Gerle

halála után Sugár Péterrel konzultáltam tovább. Csak jót tudok mondani az
együttműködésünkről. Örökké hálás leszek neki a támogatásáért.
A nehézség mindig akkor jelentkezett,
amikor felületes bírálók előtt kellett
megfelelnem. Én voltam a messziről jött
ember, akivel szemben az építésztársadalmat jellemző előítéletek, sztereotípiák abszolút érvényesültek a felszínes
megítélések szintjén. A tanszéki személyes kapcsolatok nagyon jól működtek,
még azokkal is, akiktől amúgy előzetesen nagyon féltem.
A Vándoriskola számára is példamutató
lehet az ott tapasztalt pezsgő szellemi
élet. Felkészült, nyitott fiatalokkal találkoztam, akiket a vályogépítészettől a közösségi építészeten át a Vándoriskoláig
minden érdekelt. Én nem tapasztaltam
beskatulyázást a részükről.

› Mi volt a témád?
A rendszerváltó borászatok volt a címe,
amit Major György ötlött ki, nagyon fején találva a szöget. A borászatok csu-

pán az apropót szolgáltatták, a téma
akár az evangélikus templomépítészet
is lehetett volna. Arra tettem kísérletet,
hogy megfogalmazzam: milyen tematikával lehetne megszüntetni az építésztársadalom megosztottságát. Kerestem
azokat a kommunikációs csatornákat,
amelyek segítségével a szekértáborok
kapcsolódási pontjai megtalálhatók, és
amelyek által − a közös értéket felismerve − az építészet csodálatos világát kifelé lehet közvetíteni.

› Miért éppen ezt a – nem túl hálás –
témát választottad?
Mert naiv voltam.

› Szándékod volt egyfajta provokáció a hivatalos építészoktatással szemben?
Nem. Csupán naiv voltam, de elmúlt a
naivitásom.

› Vannak további terveid a tudományos
kutatás területén?
Vannak, de most még magamban érlelem őket.

A Szűcs Endrén keresztül érkező Balaton-felvidéki munkáink továbbra is
zajlanak. Ezek közül kiemelném néhány családi borászat koncepciótervét, valamint egy olyan munkát, ahol
az egykori középnemesi udvarházak
21. századi változatának megalkotására teszünk kísérletet. Tavaly adtuk
le a mezőhegyesi ménesbirtok fejlesztési koncepcióját a 10 000 hektáros
terület építészeti hasznosításáról.
Dolgozunk a Belvárosi Plébániatemplom következő felújítási ütemein.
Ez Budapest egyik legizgalmasabb
épülete a 2000 éve egymásra rakódott
épített rétegeivel. Majd’ minden építészettörténeti korszak megtalálható itt
egy házba gyúrva. Fantasztikus építészelődök után dolgozhatunk. Különleges érzés évszázados gondolatokat,
szándékokat megérteni egy-egy aprócska részlet kidolgozása során. Épül a korábbi vándoriskolai pályázaton Füzes
Andrással közösen, illetve megosztva
megnyert kispesti piac. Külön értéke a
tervezési folyamatnak, hogy a mesteremnél megszokott együttműködésen
alapuló közös gondolkodással készült,
amelynek Faragó Melinda vándor is a
részese volt. Nagy felelősség és izgalom kíséri ezt a munkát is, hiszen ez az
egyetlen új középület a Wekerletelep
századfordulós fejlesztése óta.

Péter Tóth was still in his high-school years when he encountered his first lasting impression of organic architecture at a lecture by Makovecz. The nonsensical
expectations characteristic of the education of architects in Hungary persuaded him to apply to the University of Graz. In the end, he pursued studies in both
countries, frequently commuting between the two campuses. The attitude of his teachers abroad and the continuous positive feedback played a decisive role in
his earning two diplomas. In 2005, he applied and was admitted to the Itinerant School, which promoted the accomplishment of his independent creative and
design ambitions. A brilliant student, he finished every single stage of his itinerary by completing a construction project of his own. It was his own decision to
leave Mérmű Studio at the end, primarily due to the creative autonomy and the transparent scale of orders enjoyed there. In his view, Endre Szűcs, their master,
follows in Károly Kós's footsteps rather than pursuing his self-realization as an architect. Péter Tóth's work is known to blend into the local atmosphere, while
also acting upon his personal creative urge. To him, these two qualities are inseparable. The place where most of his work was realized, the Balaton Uplands is
secondary to his wish to live up to the great creators mentioned earlier and serving as his role models. Their architecture stems from the couleur locale, rather
than the assertive demonstration of their own personality. However, this polished approach to his art inevitably acquires more charismatic traits as time passes,
making his houses unmistakable. Practical considerations are in the center of his attention in his quality as Master Architect as well. In his view, design entails
taking responsibility for one's work. However strange it may seem, he has never been offered the position of Master Architect during his stay in the Balaton
Uplands, neither for the drafting of a settlement design guide. All the same, their buildings are used as positive examples in such guides, as a token of silent
appreciation. Over the years, Mérmű Studio has become a brand of its own as the embodiment of the architectural approach learned from the master. Today,
there are only two studios that represent this approach. He considers it a great privilege to manifest the ideas of the founder under the sign of the Hetedhét
Office, and strives to always live up to the task.
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› A közelmúltban bekövetkezett függetlenedésetek mennyire volt tudatos folyamat eredménye?
Számomra mindig is fontosak voltak az
önálló tervezői ambícióim. Ezt minden
mesterem, így Szűcs Endre is pontosan tudta. Ő a vándorfélévem végén
marasztalt, az önállóságom megtartása mellett. Szerencsés időszak volt ez
mindkettőnk számára. Most ott tartunk, hogy bár helyileg nem egy helyen,
de a Mérmű Stúdió brand szellemiségében dolgozunk, a mester rajzolta logóval a terveinken. Az alapvető nézeteltérés az volt közöttünk, hogy ő – talán
a korábbi hiánygazdálkodás beidegződései miatt – minden munkát el akart
vállalni, mi, fiatalok pedig csak annyit,
amennyi „jólesik”, illetve amennyit jó
lelkiismerettel el tudunk végezni.

› Önálló irodaként a Mester terveinek
feldolgozása mellett kacsingattok más
területek, funkciók, léptékek felé?
A Mérmű Stúdió márkanév lett, megtestesítője annak a szemléletnek, amit
mesteremtől tanultam. Két iroda képviseli ezt az építészetet. Számunkra megtiszteltetés, hogy az alapító mellett mi,
a Hetedhét iroda lehetünk a másik tag,
és igyekszünk ennek megfelelően alkotni, akármilyen léptékkel vagy feladattal
találkozunk is. Egyébként elindítottuk a
Mérmű Stúdió közösségi oldalát is, mely
mostanra Magyarország legnépszerűbb
építészirodai oldala lett. Nagy lendületet ad ez a visszajelzés nekünk.

› Tervezitek a Kós Károly Egyesülés tagságába való bekerülést?
Köszönöm az invitálást. Azáltal, hogy
a vándorok felfedeztek minket, és
jönn(én)ek hozzánk, tagoknak tekintjük magunkat. Óvatosan vetem fel,
hogy az Egyesülés létét bizonytalannak
érzem, nem feltétlenül fizikailag, hanem inkább szellemileg.

› A szakmagyakorlás mellett folytatsz valamilyen egyéb közéleti tevékenységet?
Ha az – elsősorban egyetemi – oktatásban való részvételre gondolsz, akkor a
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› Milyen munkákat visztek jelenleg?

válaszom: nem. Annak a mai formájára
nem tudok értékként tekinteni, elsősorban a gyakorlatorientáltság hiánya miatt. A Vándoriskola lenne a működő modell, mint azt a saját példám is mutatja.
Talán ide sorolható még a székelyföldi
kalákákban való részvételem. Ezt azért
tartottam értékesnek és támogatandónak, mert itt a gyakorlatban tapasztalhatjuk meg a tervezés komplexitását.
Nem elég jól rajzolni, olyat kell rajzolni,
amit meg is tudsz építeni. Ennek elemi
erejű példái a kalákák. Ezenfelül nagyszerű közösségi események.

› Hogy alakult ki a kapcsolatod a Székelyföldi Fürdőépítő Kalákákkal?
Természetesen a Pagony irodában eltöltött vándorfélévem során. A már említett
pilisszántói „minikaláka” volt az előkép,
ahol tervezőként és résztvevőként egyaránt érdekelt voltam.

› Tervezőként, vagy „csak” építőként veszel részt a mostani kalákákon?
Igazság szerint az idei kaláka hosszú szünet után az első részvételem volt, ahol
csak építőként vettem részt, mégpedig
a tizenkét éves lányommal, Bogival. Szerencsémre mindketten nagyon élveztük.
Örömmel tapasztaltam, hogy a generációváltás itt is zajlik. (Jobban, mint az
Egyesülésben!) A tíz évvel ezelőtti kalá-

kások közül többen összebeszélés nélkül
az idén jelentek meg újra, de már a gyerekeikkel. Öröm megtapasztalni, hogy a
néptáncmozgalomra jellemző fiatalodás
a mi területünkön is megvalósulni látszik.

› A közelmúltban DLA-fokozatot szereztél.
Miért érezted szükségét ennek?
Már az egyetemi évek, illetve a polgári
szolgálat alatt is izgatott a középülettervezési tanszék építészeti gondolatisága. A korábbi tapasztalatok alapján
azt gondoltam, hogy ott tudnék még az
egyetemi évek után is mit tanulni. Az
ottani oktatók – látszólag − más elvek
alapján terveznek épületeket, ami engem
érdekelt. Az oktatás is foglalkoztatott.
A doktorandusz időszakban mind a magyar, mind az angol nyelvű képzésben is
kipróbálhattam magam korrektorként,
amit nagyon élveztem.

› Az elvárásaidhoz képest milyennek élted
meg ezt a folyamatot?
Leginkább nagyon hosszúnak: nyolc
év alatt sikerült abszolválnom a képzést, aminek sok oka volt. Azt nagyon
fontosnak tartom megjegyezni, hogy a
tanszéki oktatók részéről jóval nagyobb
nyitottságot észleltem, mint amit előzetesen elgondoltam. Témavezetőnek
Gerle Jánost és Sugár Pétert kértem
fel, akik nagyon sokat segítettek. Gerle

halála után Sugár Péterrel konzultáltam tovább. Csak jót tudok mondani az
együttműködésünkről. Örökké hálás leszek neki a támogatásáért.
A nehézség mindig akkor jelentkezett,
amikor felületes bírálók előtt kellett
megfelelnem. Én voltam a messziről jött
ember, akivel szemben az építésztársadalmat jellemző előítéletek, sztereotípiák abszolút érvényesültek a felszínes
megítélések szintjén. A tanszéki személyes kapcsolatok nagyon jól működtek,
még azokkal is, akiktől amúgy előzetesen nagyon féltem.
A Vándoriskola számára is példamutató
lehet az ott tapasztalt pezsgő szellemi
élet. Felkészült, nyitott fiatalokkal találkoztam, akiket a vályogépítészettől a közösségi építészeten át a Vándoriskoláig
minden érdekelt. Én nem tapasztaltam
beskatulyázást a részükről.

› Mi volt a témád?
A rendszerváltó borászatok volt a címe,
amit Major György ötlött ki, nagyon fején találva a szöget. A borászatok csu-

pán az apropót szolgáltatták, a téma
akár az evangélikus templomépítészet
is lehetett volna. Arra tettem kísérletet,
hogy megfogalmazzam: milyen tematikával lehetne megszüntetni az építésztársadalom megosztottságát. Kerestem
azokat a kommunikációs csatornákat,
amelyek segítségével a szekértáborok
kapcsolódási pontjai megtalálhatók, és
amelyek által − a közös értéket felismerve − az építészet csodálatos világát kifelé lehet közvetíteni.

› Miért éppen ezt a – nem túl hálás –
témát választottad?
Mert naiv voltam.

› Szándékod volt egyfajta provokáció a hivatalos építészoktatással szemben?
Nem. Csupán naiv voltam, de elmúlt a
naivitásom.

› Vannak további terveid a tudományos
kutatás területén?
Vannak, de most még magamban érlelem őket.

A Szűcs Endrén keresztül érkező Balaton-felvidéki munkáink továbbra is
zajlanak. Ezek közül kiemelném néhány családi borászat koncepciótervét, valamint egy olyan munkát, ahol
az egykori középnemesi udvarházak
21. századi változatának megalkotására teszünk kísérletet. Tavaly adtuk
le a mezőhegyesi ménesbirtok fejlesztési koncepcióját a 10 000 hektáros
terület építészeti hasznosításáról.
Dolgozunk a Belvárosi Plébániatemplom következő felújítási ütemein.
Ez Budapest egyik legizgalmasabb
épülete a 2000 éve egymásra rakódott
épített rétegeivel. Majd’ minden építészettörténeti korszak megtalálható itt
egy házba gyúrva. Fantasztikus építészelődök után dolgozhatunk. Különleges érzés évszázados gondolatokat,
szándékokat megérteni egy-egy aprócska részlet kidolgozása során. Épül a korábbi vándoriskolai pályázaton Füzes
Andrással közösen, illetve megosztva
megnyert kispesti piac. Külön értéke a
tervezési folyamatnak, hogy a mesteremnél megszokott együttműködésen
alapuló közös gondolkodással készült,
amelynek Faragó Melinda vándor is a
részese volt. Nagy felelősség és izgalom kíséri ezt a munkát is, hiszen ez az
egyetlen új középület a Wekerletelep
századfordulós fejlesztése óta.

Péter Tóth was still in his high-school years when he encountered his first lasting impression of organic architecture at a lecture by Makovecz. The nonsensical
expectations characteristic of the education of architects in Hungary persuaded him to apply to the University of Graz. In the end, he pursued studies in both
countries, frequently commuting between the two campuses. The attitude of his teachers abroad and the continuous positive feedback played a decisive role in
his earning two diplomas. In 2005, he applied and was admitted to the Itinerant School, which promoted the accomplishment of his independent creative and
design ambitions. A brilliant student, he finished every single stage of his itinerary by completing a construction project of his own. It was his own decision to
leave Mérmű Studio at the end, primarily due to the creative autonomy and the transparent scale of orders enjoyed there. In his view, Endre Szűcs, their master,
follows in Károly Kós's footsteps rather than pursuing his self-realization as an architect. Péter Tóth's work is known to blend into the local atmosphere, while
also acting upon his personal creative urge. To him, these two qualities are inseparable. The place where most of his work was realized, the Balaton Uplands is
secondary to his wish to live up to the great creators mentioned earlier and serving as his role models. Their architecture stems from the couleur locale, rather
than the assertive demonstration of their own personality. However, this polished approach to his art inevitably acquires more charismatic traits as time passes,
making his houses unmistakable. Practical considerations are in the center of his attention in his quality as Master Architect as well. In his view, design entails
taking responsibility for one's work. However strange it may seem, he has never been offered the position of Master Architect during his stay in the Balaton
Uplands, neither for the drafting of a settlement design guide. All the same, their buildings are used as positive examples in such guides, as a token of silent
appreciation. Over the years, Mérmű Studio has become a brand of its own as the embodiment of the architectural approach learned from the master. Today,
there are only two studios that represent this approach. He considers it a great privilege to manifest the ideas of the founder under the sign of the Hetedhét
Office, and strives to always live up to the task.
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Földszinti alaprajz

A Balaton-felvidéki település egyik legértékesebb épületéről szól ez a cikk. A
ház fontosságát az is bizonyítja, hogy az
1-es helyrajzi számmal büszkélkedhet.
Előtörténete érdekes módon alig ismert.
Az itt lakó család legendáriuma szerint
az épület gazdatiszti lakóház lehetett
eredetileg. Annyit biztosan tudunk, hogy
a 20. század második felében erdészeti
szolgálati lakás volt benne. Az ekkor itt
nevelkedő gyerekek egyike jó nevű építész
lett, míg a másikat a vendéglátás felé
vitte az útja. Az utóbbi fivér a kilencvenes
években borozó éttermet alakított ki az
épületben, amely a közelmúltig működött,

ÉPÜLETFELÚJÍTÁS
A BALATON-FELVIDÉKEN
Gazdatiszti ház, Csopak

egyfajta közéleti színtérként is. Koncertek,
irodalmi estek zajlottak a ház előtti
hatalmas gesztenyefa alatt, és a boltozott
hűs pincében. Feltehetően a borozó megnyitásakor épült az utcai kerítés és az
ahhoz kapcsolódó pincelejárati bővítmény,
kiszolgálóhelyiségekkel. Ennek felső szintje
teraszt képezett az épület földszintjéhez
dél felől kapcsolódva. Talán ekkor alakulhatott ki a pince kettős megközelítése:
az eredetinek feltételezett hátsó udvari

Szöveg:
Erhardt Gábor
Fotó:
Jurassza Zsófia
Építészet:
Dr. S z ű c s E nd r e
Tóth Péter DL A
Kivitelezés:
Fazakas András
Kőház 2000 Kft.
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lejárat mellé – a privát szféra megőrzése és a
jobb megközelíthetőség miatt – egy folyosót
építettek a déli oldali bővítmény felé.
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A kétmenetes, földszintes épület érdekes tájolású: a település főutcájához
idomulván udvar felőli, tekintélyes tornáca nem délre, hanem északkeletre
néz. A telek fekvése is igen egyedi, mivel szinte teljesen körbejárható. Ez az
egykori nagy méretű telek kommunizmus ideje alatti elkobzásának, illetve
az ezt követő felosztásnak „köszönhető”. Az 1858-as térképen jól látható az
eredeti állapot, miszerint a hátsó szomszédok valójában e telekhez tartoztak,
illetve a mostani kis utca és a parkoló
is az ingatlan szerves részét képezte.
A tervezési megbízás idején az értékes
épület meglehetősen leromlott állapotban, tetőszerkezet nélkül várta a megsemmisülést, vagy az új életre keltést.
Szerencsére épségben megmaradt az
udvari oldal mellett végigfutó, boltozott
tornác, és a ház közepét alkotó boltozott konyha. A tornác mögötti, udvari
traktus klasszikus, háromosztatú házat
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mutat, a konyha két oldalán egy-egy szoba van. A hátsó szoba hátsó fala mellett
vezet a pincébe a széles lépcsőlejáró.
Az utcai traktus eredeti térsorára csak
a középrizalitos kialakítás enged következtetni. A méltóságteljes, jelenleg
1 + 3 + 1 tengelyes főhomlokzat eredetileg 2 + 3 + 2 tengelyes lehetett. Az épület az utca felől − a pince és a terepadottságok miatt − urasan kiemelkedik

25

környezetéből. Az archív fotón látható,
tekintélyes méretű, háromnegyedes tető,
és a szolid – az oldalhomlokzatra éppen
csak beforduló – zárópárkány tovább
emelte az épület rangját. Véleményem
szerint nem kis tervezői bátorság kell
hozzányúlni egy ilyen kompakt, egységes
épülethez. Különösen nem az itt megfogalmazódott, meglehetősen nagyra duzzadt tervezési programot tekintve.
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A klasszikus vendégház funkció nehezen helyezhető el kompromisszummentesen egy ilyen alaprajzi adottságú
épületben. Törvényszerű, hogy valamennyire fel kell osztani a nagy méretű
helyiségeket. Azok legfeljebb múzeumi
funkcióval tarthatók meg eredeti állapotukban, amire azonban finoman
szólva mérsékelt a valós igény napjainkban. Az utcai traktusba előtér került
lépcsőfeljáróval, valamint két (klas�szikus szállodai) vendégszobaegység.
Az udvari traktus „jobban járt”: a konyha és a déli sarokszoba megmaradhatott eredeti állapotában, amit a felújítás hatalmas értékének tartok. Csak a
leghátsó helyiség lett feldarabolva: előtér és kiszolgálóhelyiségek kerültek ide,
a meglévő pincelejáró megtartásával.
Szintén törvényszerűnek tekinthető egy
ilyen értékű épületnél a tetőtér beépítésének igénye, a minél nagyobb alapte-

rület kihasználása, illetve az emeletről
nyíló panoráma élvezhetősége miatt.
Mivel a tetőzetet korábban elbontották,
az állékonyság javításáért egy vasbeton
födém került az épületre. A beépített tetőtér az eredeti befoglaló méretet megtartva készült, állószékes, félig látszó
kialakítással. Egy nagyobb közösségi tér
és vendégszobák kaptak itt helyet.
Ha „csupán” ennyi történt volna a házzal, akkor is építészeti sikertörténetről beszélhetnénk, mivel egy értékes,
de adottságai miatt nehezen használható épület kelt új életre. Azonban ennél jóval több történt. Szűcs Endrére,
egyben a Mérmű Stúdió építészetére
– amint az a tanítványával, Tóth Péterrel készített interjúból kiderül – az
a leginkább jellemző, hogy az épület
hangulatát megértve és átélve, továbbálmodja a házat. Nem egy kont-

rasztos tömeget helyez mellé, hanem
stílusban, egységben tartva továbbépíti, ahogy azt talán száz évvel ezelőtt tették volna. Mindemellett természetesen egy kicsit belecsempészi
saját magát is a felújított épületbe,
részben formakészségének kiélése,
részben éppen a tökéletes harmónia
elérése, megtartása miatt.Esetünkben
ezt két bővítménnyel oldotta meg. A déli
oldali, bejárati portikusz tipikus Balaton-felvidéki elem, még ha szinte mindig a főhomlokzathoz, vagy leginkább a
tornáchoz kapcsolódott is, megjelölve a
bejárat helyét. Az itt megépült portikusz
is a bejárat megjelölésére szolgál, de
helyzete kicsit furcsa, mivel sem nem
az utcai főhomlokzatra került, kuriális
hatást keltve, sem nem a hátsó tornác
részét képezi. Itt a dísztelen, a főutcáról hangsúlyos oldalhomlokzat felöltöztetését szolgálja, természetesen egy kis

csavarral. A feltehetően épületszerkezeti károktól szenvedő egykori pinceszinti
toldalék szinte az őt lefedő bővítményért
kiáltott, arról nem is beszélve, hogy e
bővítmény tetőtéri szintjéről nyílik a legjobb panoráma a település és a Balaton
felé. A portikuszhoz kapcsolódó – a tetőtér önálló megközelíthetőségét biztosító − előtér sajnos nem illeszkedik eleganciában az oszlopos bővítményhez, és
a tengelyben kialakított szoborfülke is
üres még. De az épületnek ez a nézete a
portikusznak köszönhetően arányosságban a tökéleteshez közelít. A felső szinti
oromzat pozitív-negatív játéka védjegyszerű mérműs elem, amely egyértelműen
a mai korhoz köti az épületet. Magától
értetődően rejti a tetőtéri közösségi térhez kapcsolódó fedett-nyitott erkélyt az
amúgy történetileg mindig zárt tömegbe. Szűcs Endre ilyen típusú házainál
jellemző, hogy a legnagyobb közösségi
teret egy pajtaszerű bővítményben helyezi el, az általában egytraktusos lakóépületek meghosszabbításában. Ez egy
szabadabban formálható, de az épület összképébe illeszkedő, nagy bel-

magasságú teret eredményez, amely
rendszerint látszó tetőszerkezetű. Itt
a tetőtérbe vezető lépcső is problémamentesen elhelyezhető, sőt e tér dísze
is lehet. Esetünkben sincs ez másképpen: a lépcső egy – szintén a mérműs
házakra jellemző – egyedi tüzelőberendezést körbeölelve vezet az emeletre.
A bővítmény azonban nem az épület tengelyes meghosszabbításába került, hanem az egységes, boltozatos tornáchoz
kapcsolódik, az öt íves nyílásból kettőt
eltakarva. Mondhatni, bátor húzás, de
működik. A bővítmény egy hagyományos, kétablakos „házszeletet” formáz,
amelyre átfordulnak a tornác íves nyílásai. Így a bővítmény a zártságot mutató
ablakokkal érdekes kettősséget mutat.
Az épület felújításával számtalan alig
észrevehető változás is történt a ház
megjelenésében: a kétrétegű pallótokos
ablakok helyére korszerű hőszigetelő nyílászárók kerültek. A zárópárkány
− a vidéki építészet gyakorlatától eltérően − az egész épületen körbefut, egységes keretbe foglalva a meglévő épületrészt és a két bővítményt. Figyelemre

méltó, de észrevehetetlen az utólagos
hőszigetelés kompromisszummentes alkalmazása a többszörösen boltozott részeken és a párkányzatoknál is.
A szükséges rossz, azaz a tetőablakok
jelenléte számomra túl hangsúlyos az
épületen, elsősorban nagy számuk miatt.
Talán − ha már ilyen sok van belőlük –
lehettek volna egy kicsit gazdagabban
formáltak, díszítettek: kortárs ékei a
tetőzetnek. Az épületfelújítás ismertetésének lezárásaként nem állom meg, hogy
ne tegyem fel a kérdést: ez a fajta addíció
mennyire változtatja meg az épület identitását? Alapvetően egyetértek a továbbépítés gondolatával, egyáltalán nem gondolom, hogy kontrasztos bővítményekkel
jobban nézne ki az épület…
Elgondolkodom rajta, hogy mi lehetett az
épület identitása „eredeti állapotában”?
És mivé vált az addíciók által? A beavatkozás olyan mértékű, hogy az már szinte
egy új épületet eredményez. Ez az épület
arányos, szemet gyönyörködtető, de az
eredeti állapot is lehetett annyira szép
és értékes, hogy szívesen látnám ma is…

This article is about one of the most significant buildings of the small settlement located in the Balaton Uplands. Its importance is further underscored by the fact
that it was allotted parcel number 1. However, precious little is known about its history. According to the family lore of its owners, the building was originally used
as the magistrate's quarters. In the nineties, it was fashioned into a wine bar and restaurant that also served as a kind of community space and has only closed
recently. Concerts and literary events frequently took place in the cool vaulted cellar and under the canopy of the tall chestnut tree in the courtyard. In contrast
with the tradition, the large veranda of the one-storey, two-winged building faces northeast, falling in line with the row of houses on the main street. The plot is
also unique in its orientation as it can almost entirely be circled. By the time the designs for renovation were drafted, the valuable estate had fallen in a derelict
state. With its roof caved in, it was ripe for either demolition or renovation. Luckily, the vaulted porch running along the courtyard wall and the vaulted kitchen
in the core were still in a good condition. The house has a traditional tripartite layout, with a room on each side of the centrally located kithcen. Built next to the
back wall of the rear room, a wide staircase leads into the cellar. More often than not, there will be a mansard room in a building with such value. The loft ensures
the optimal exploitation of the surface area, while offering a panoramic view from the top floor. The house would be considered an architectural success story
even if the list of smart renovations stopped here. However, there is more to this story of revitalizing a valuable, yet complicated estate. The works of Endre Szűcs
are best understood through his method of first considering and understanding the structure and then dreaming up the next chapter in its history. The result is
never in contrast with the original building, but an organic continuation of its style; a unity to which perhaps even its original creators would give their consent.
Naturally, he adds bits and pieces of his own style into the mix, both in order to satisfy his own creative urge and to ensure the attainment of perfect harmony.

Országépítő 2018|03

26

27

A klasszikus vendégház funkció nehezen helyezhető el kompromisszummentesen egy ilyen alaprajzi adottságú
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Located atop an elevation on the right bank of the Tisa, at a day's walk from Szeged, the monastery of the Bor-Kalán dynasty was built in the Arpadian era of
medieval Hungary. The construction of the building complex, made up of a church, a monastery and a courtyard, spanned the entire period between the 10th and the
13th century. However, 21st century visitors cannot be satisfied with a mere two-dimensional presentation of the foundation walls. The cloister garden was opened
to visitors in order to raise awareness of herbology, an all-important and groundbreaking aspect of medieval monastic life. Herb cultivation is closely accompanied
by the development of professional skills for processing plants. The objective is to showcase this process by offering various workshops to those interested. When
selecting the plant species, the horticulturists considered the ancient seeds found at the site of archaeological excavations as well as those among the species
listed in contemporary writings that can be cultivated under the environmental conditions in Pusztaszer. Karolina Lepár's study entitled A kolostorkertek hasznosítási
lehetőségei (The Possible Utilization of Monastery Gardens) was also used as a source of inspiration. All things considered, the proposed garden must reflect the
contemporary mindset, while also remaining practically sustainable.
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A 12. században épült a Bor–Kalán nemzetség monostora, mely az Alföld egykor leggazdagabb, legnagyobb szerzetesi intézménye volt. A millenniumi Árpád-emlékmű mellett található középkori monostor templomát a hetvenes években tárták fel, a bencés monostor
lakóinak mindennapjaira fényt derítő ásatások napjainkban is folynak. Az emlékpark új
gyógynövénykertjét és a hozzá kapcsolódó foglalkoztató épületet 2017-ben adták át a monostor romjai mellett. Nemcsak termesztik a tízezer palántányi gyógy- és fűszernövényt,
hanem fel is dolgozzák. A gyógynövényház működését Kardos Tamás múzeumpedagógus
írásából ismerhetjük meg, míg az épületet és a kertet Buella Mónika tervező mutatja be.
A tervezési fázis során megfogalmazott
gondolatok (Buella Mónika)

ÓPUSZTASZERI NEMZETI
TÖRTÉNETI EMLÉKPARK
Gyógynövényház és kert Szermonostor udvarán
Építészet, szöveg:
Sipo s G y ör g y, V. Z ákán Ild ik ó
Kertépítészet:
Buella Mónika
Fotó: Zajti Gábor

„A Tisza jobb oldali magaspartján,
Szegedtől északra egynapi járóföldre, az akkori Szeged-budai út mellett
állott az Árpád-korban a Bor−Kalán
nemzetség szeri monostora.”
Így kezdődik a területet 1980 óta kutató régész, Vályi Katalin régészeti,
építészeti, és kerttörténeti tanulmánya, melyet a tervezett fejlesztési
elképzelésekre készített. Az épületegyüttest egy templom, a kolostor és
a gazdasági udvar alkotja, amelynek
építéstörténete a 10. századtól a 13.
századig ível. Bálint Sándor Szermonostort a Nagyboldogasszonynak
szentelt bencés templomok között
sorolja föl. Mária mennybemenetele, egyben az ország Mária oltalmába
ajánlása (augusztus 15.) hazánkban a
11. század elején már adatolt ünnep. 1

„1970 és 1976 között megtörtént a templom és kolostor lakóépületének feltárása. 1980 óta folyamatosan zajlik az
előzőek déli oldalán előbb a birtokos
Bár−Kalán nemzetség udvarhelyeként,
majd később a kolostor gazdasági udvaraként működő, kb. 80 x 70 méteres

Megbízó:
ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark
Építész tervező: TÉR és FORMA Építész Kft.
Sipos György építész, felelős tervező
V. Zákány Ildikó építész
Kertépítész tervező: TÁJRAJZ Kft.
Buella Mónika
Tervezés éve: 2014–2016
Kivitelezés: 2016–2017
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1 Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. Szent István Társulat, Budapest, 1977.

területen elterülő nagy épületegyüttes
feltárása. Az egykor kiemelkedő jelentőségű épületegyüttes legnagyobb részén
a korabeli felépítmények fontos részletei
(pl. ajtó- és ablaknyílások száma, méretei, formája, felmenő falak magassága,
tetők szerkezete, fedésük anyaga stb.)
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G Y Ó G Y NÖ V É N Y H Á Z É S K E R T S Z ÜL E T É S E
É S MŰK ÖDÉ S I TA PA S Z TA L ATA I
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S z ö v e g : K a r d o s Ta m á s
nyári oktató-pihenő tér, palántanevelő
üvegházzal és tárolóhelyiségekkel. A
bemutató kőfal a tervezett épületek lábazataként szolgál, amelyet csak a bejáratoknál szakítunk meg.” 3

sajnos nem válhattak ismertté. Így az
épületek pontos, valósághű rekonstruálása nem volt lehetséges.
A 21. században azonban a látogatók
már többet igényelnek, mint az alapfalak bemutatásával az épületek kontúrjainak a kétdimenziós bemutatása.
Ezért választottuk ki a középkori kolostorok egyik alapvető tevékenységének,
a kertkultúra terjesztése terén nyújtott
úttörő munkájának a felidézését.
A növények termesztésével természetszerűleg együtt járt azok szakszerű feldolgozása is. Célunk tehát
az volt, hogy ezt a folyamatot bemutassuk, különböző foglalkozásokon
át megismertessük az érdeklődőkkel.
Olyan épületrészt választottunk ki a
feldolgozóműhely számára, amelyik
nagy valószínűséggel eredetileg is
hasonló funkciót tölthetett be. Nem
a középkori épületet kívántuk rekonstruálni, hanem csak tömegében
és rendeltetésében, használatában
érzékeltetni ezt a tevékenységet. A
létesítendő kolostorkert és gyógynövény-feldolgozó műhely igen nagy
mértékben segít közelebb hozni a látogatókhoz a középkori kolostori élet
egy fontos, ma is mindenki által érthető és élvezhető aspektusát.” 2

A régész szempontrendszere, valamint
az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark mint megrendelő által megadott
tervezési program, és a hely adottságai
alapján az építész tervezők az alábbiak
szerint fogalmaztak a műszaki leírásban:
„Nem ismert az eredetileg – feltehetőleg
− gazdasági épület tömege, szerkezeti
felépítése, tényleges magassága. Így a
belső tér magassági méreteinek megválasztásánál, a homlokzat és az épület
tömegének kialakításnál a minimális
méretekre, az anyagok megválasztásánál pedig elsősorban a természetes
anyagok használatára törekedtünk.
Megjelenésében a korabelitől eltérő, homogén tömeget kívántunk megidézni, a
galériás kialakítással, a két szinten végigfutó nyílásokkal nyitva hagyva a valaha volt épület földszintes vagy emeletes voltát. A kialakítással egy megemelt
hombárépületre kívánunk utalni, a »tapasztott« részeken a belső funkcióhoz
igazodó »perforációval«. A tervezési
programban meghatározott funkciókat
a mintegy 6 x 20 m-es kiterjedésű, alapfalakra emelt, nyeregtetős épületben
helyeztük el, amelyhez délről féltetővel
»támaszkodik« a korabeli beépítést déli
irányból záró 7 x 11 m-es befoglaló méretű alapfalakra épített, részben nyitott

2 Vályi Katalin: Középkori kolostorkert és gyógynövény-feldolgozó műhely Szermonostor udvarán. Tanulmány, 2014.
3 Összefoglaló műszaki leírás a Szermonostor fűszer-zöldségeskert növényszárító, bemutató- és foglalkoztatóépület
építési engedélyezési tervéhez. Tér és Forma Építész Kft., Szeged, 2014.
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A kert kialakításakor figyelembe vett,
a középkori kolostorkertek jellemzői
szerinti szerkezeti szempontok:
› hangsúlyosan derékszögű geometrikus
kialakítás (átlós tengely nem jelent
meg, csak a kora reneszánsz idején);
› a tájból kihasított, zárt kert jelleg
létrehozása fallal, kerítéssel vagy
sövénnyel körbevéve;
› a kerengők belső, szakrális jellegű
kertjét jellemezte a közép kialakítása −
az általunk tervezett „haszonkerti”
részben ezt kerültük, hiszen annak helye
a templom melletti kerengőben van;
› kiemelt, ún. magas ágyások alkalmazása;
› a kert anyaghasználatában a vesszőfonat
és faanyag (rönk vagy gerenda) dominált;
› a régészeti kutatástörténet alapján két
fő tengely figyelembevétele szükséges:
a tervezési területen kívül álló kút
tengelye, és az – északnyugati oldalon
álló – egykori udvarház bejáratának
tengelye;
› a délkeleti kijárat és az egykori kerengő
nyomvonala között elméleti szerkezeti
kapcsolat van.
A növényfajok kiválasztásakor figyelembe vettük a helyszíni régészeti kutatások
során talált magmaradványokat (Vályi
Katalin régész leírása alapján), valamint a
korabeli írásokban és tervekben (pl. Szent
Gallen-kolostor terve, Szent Hildegárd füves könyve, Capitulare de Villis) meghatározott növényfajok közül a pusztaszeri
környezeti viszonyokat kedvelő fajokat.
Segítséget adott a tervezéshez Lepár
Karolina A kolostorkertek hasznosítási
lehetőségei című tanulmánya. A tervezett
kertnek összességében tükröznie kell a
kor hangulatát, ugyanakkor praktikusan
fenntarthatónak is kell lennie.

A gyógynövényház és a kert együttese
úgy jött létre, hogy már 2012-ben újraélesztettük a monostor egykori kerengőkertjét, ami egyrészt a látogatói élmény
növelését szolgálta, másrészt a kissé
kopár kövekből és klinkertéglákból álló
romkertet hivatott élettel feltölteni. Ebben természetesen követtük a bencés
hagyományokat, valamint a monostor
történetét. Ily módon létrejött egy tipikus
keresztosztású, 100 nm-es kert. Jellegzetes kolostorkerti növények kaptak itt helyet, így a fodormenta, az orvosi zsálya, a
kerti kakukkfű, az orvosi pemetefű, vagy
éppen a négy sarokban egyaránt megjelenő fehér üröm. A kert közepét egy illusztris bokor, a százlevelű rózsa díszítette,
vagyis díszíti napjainkban is, ugyanis ez

a kert jelenleg is megvan még. Hogy miért
fontos ezt megemlíteni? Azért, mert ez
volt az alapötlet a nagy gyógynövénykerthez, és ez adott lendületet a pályázati lehetőségek felkereséséhez. Így jutottunk
el a Norvég Alaphoz, ami biztosította a
támogatást. Persze leírva ez viszonylag
könnyűnek tűnhet, azonban rengeteg tervező-, kutatómunka előzte meg a projekt
létrejöttét. Ezt a kutatómunkát, amellett,
hogy eléggé sok energiát, időt igényelt,
nagyon élvezetesnek, hasznosnak mondanám, ugyanis számos fontos információ derült ki a monostorról, valamint
komoly szakmai kapcsolataink születtek
hazai és külföldi területeken egyaránt.
Céljainkat − amellett, hogy a monostor
romkertjét hatékonyabban be akartuk

kapcsolni a látogatói útvonalba − meg
kellett fogalmaznunk. Figyelembe véve
területi adottságainkat, infrastruktúránkat, látogatottságunkat és lehetőségeinket, azt a célt tűztük magunk elé, hogy
azt a több ezer év alatt felgyűlt tudást,
tapasztalatot alapul véve, ami a gyógynövényekkel bármilyen téren foglalkozik
(kertészet, feldolgozás), segítsük szükség
szerint elérhetővé tenni, és megmutatni,
hogyan lehet hasznára a jelenben élő embernek. Nem készítünk saját termékeket,
ellenben ajándékboltunkban a környéken
és a kistérségben élő termelők, képző- és
iparművészek munkáit tesszük elérhetővé, eleget téve területi szerepvállalásunknak, miszerint igyekszünk támogatni a
térséget.
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S z ö v e g : K a r d o s Ta m á s
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üvegházzal és tárolóhelyiségekkel. A
bemutató kőfal a tervezett épületek lábazataként szolgál, amelyet csak a bejáratoknál szakítunk meg.” 3
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felépítése, tényleges magassága. Így a
belső tér magassági méreteinek megválasztásánál, a homlokzat és az épület
tömegének kialakításnál a minimális
méretekre, az anyagok megválasztásánál pedig elsősorban a természetes
anyagok használatára törekedtünk.
Megjelenésében a korabelitől eltérő, homogén tömeget kívántunk megidézni, a
galériás kialakítással, a két szinten végigfutó nyílásokkal nyitva hagyva a valaha volt épület földszintes vagy emeletes voltát. A kialakítással egy megemelt
hombárépületre kívánunk utalni, a »tapasztott« részeken a belső funkcióhoz
igazodó »perforációval«. A tervezési
programban meghatározott funkciókat
a mintegy 6 x 20 m-es kiterjedésű, alapfalakra emelt, nyeregtetős épületben
helyeztük el, amelyhez délről féltetővel
»támaszkodik« a korabeli beépítést déli
irányból záró 7 x 11 m-es befoglaló méretű alapfalakra épített, részben nyitott

2 Vályi Katalin: Középkori kolostorkert és gyógynövény-feldolgozó műhely Szermonostor udvarán. Tanulmány, 2014.
3 Összefoglaló műszaki leírás a Szermonostor fűszer-zöldségeskert növényszárító, bemutató- és foglalkoztatóépület
építési engedélyezési tervéhez. Tér és Forma Építész Kft., Szeged, 2014.
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során talált magmaradványokat (Vályi
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vagyis díszíti napjainkban is, ugyanis ez
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volt az alapötlet a nagy gyógynövénykerthez, és ez adott lendületet a pályázati lehetőségek felkereséséhez. Így jutottunk
el a Norvég Alaphoz, ami biztosította a
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könnyűnek tűnhet, azonban rengeteg tervező-, kutatómunka előzte meg a projekt
létrejöttét. Ezt a kutatómunkát, amellett,
hogy eléggé sok energiát, időt igényelt,
nagyon élvezetesnek, hasznosnak mondanám, ugyanis számos fontos információ derült ki a monostorról, valamint
komoly szakmai kapcsolataink születtek
hazai és külföldi területeken egyaránt.
Céljainkat − amellett, hogy a monostor
romkertjét hatékonyabban be akartuk

kapcsolni a látogatói útvonalba − meg
kellett fogalmaznunk. Figyelembe véve
területi adottságainkat, infrastruktúránkat, látogatottságunkat és lehetőségeinket, azt a célt tűztük magunk elé, hogy
azt a több ezer év alatt felgyűlt tudást,
tapasztalatot alapul véve, ami a gyógynövényekkel bármilyen téren foglalkozik
(kertészet, feldolgozás), segítsük szükség
szerint elérhetővé tenni, és megmutatni,
hogyan lehet hasznára a jelenben élő embernek. Nem készítünk saját termékeket,
ellenben ajándékboltunkban a környéken
és a kistérségben élő termelők, képző- és
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Mindezek miatt a gyógynövényházat
úgy alakítottuk ki, hogy alkalmas legyen
kisebb létszámú szakmai konferenciák,
múzeumpedagógiai programok megtartására, vagy bármilyen rendezvényre,
amelynek a feltételeink megfelelnek.
Ilyen módon az idényben és idényen
kívüli időszakban is elérhető a gyógynövényes témájú múzeumpedagógiai
foglalkozásunk. Emellett nyitunk a felnőtt korosztály felé is. Volt már a házban borkóstoló, vagy éppen esküvő is.
Rendeztünk többnapos gyógynövényismereti képzést is az algyői Ezerjófű
Egyesülettel együtt, amit a jövőben mindenképpen szeretnénk folytatni. Mind-
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ezek mellett terveink között szerepel
az is, hogy mind nagyobb teret adjunk
szakmai találkozóknak, ahol segítjük a
témában érdekeltek tájékozódását a hazai, illetve külföldi résztvevők számára.
Infrastruktúránk kiválónak mondható.
Található nálunk akadálymentes mosdó,
gyermekpelenkázó, valamint indukciós hurok, ami megkönnyíti hallássérült
vendégeink tájékozódását. Az épület
teljes mértékben akadálymentesített,
valamint angol nyelvű kiírásokkal is
segítettük külföldi vendégeinket. Legutóbb a korábban hiányzó tájékoztatóés homlokzati táblákat is elkészítettük
és kihelyeztük, hogy jobban észrevehető

legyen a létesítmény a látogatók számára. Mindezek mellett az épület hűthetőfűthető, így télen-nyáron egyaránt jól
működtethető. A temperáláshoz hőcserélő rendszert használunk, amelyet napelemek táplálnak − csak a legszükségesebb
esetekben használjuk a hálózati áramot.
A földgáz felhasználását környezetvédelmi okokból teljes mértékben mellőztük.
A feljebb említett napelemek egyébként
visszatápláló rendszerűek, így az esetleges többletet az emlékpark egyéb részlegei használhatják, ezzel is csökkentve a
vezetékes áram felhasználását.
Érdemes megemlíteni ezek mellett, hogy
a növények locsolását fúrt kút, valamint
esővízgyűjtő szolgáltatja, vezetékes vizet kizárólag ivóvízként használunk.
Igyekeztünk arra figyelni a gazdálkodásunkban, hogy lehetőleg biokertészeti
módszerekkel tudjunk kertet művelni,
így a műtrágyázás helyett, ami főként
gyógynövények esetében fokozottan kerülendő, komposztot alkalmazunk, amit
a kertjeinkben több ponton felállított
komposztálókban készítünk magunknak. Ezeket nagy kertünkben egy háromosztatú, 27 m 3 térfogatú tároló fogadja be. Természetesen felhasználjuk
a lovak, sertések, baromfik szerves trágyáját is, így minél több hasznos anyag
fordul vissza a termesztésbe.
A növények feldolgozását a házban természetes és mesterséges szárítók teszik
lehetővé a nyitott terek mellett. A ház
felső szintjén a falakban a fülkeszerűen
kialakított kamrák a természetes szárítóink, de rendelkezünk két mesterséges,
meleg levegős eljárással üzemelő, egyedi tervezésű szárítószekrénnyel is.
Mindezek mellett készek vagyunk szakmai téren helyet adni olyan fontos kérdések megvitatására konferenciákon,
szakmai rendezvényeken, mint a biogazdálkodási módszerek, komposztkészítés, komposztgazdálkodás, talajgazdálkodás, fajtafenntartás, mentés,
vagy a biodiverzitás elősegítése. Bármilyen témakörre nyitottak vagyunk, ami
a természetközeli és természetkímélő
gazdálkodási formákhoz, módszerekhez kapcsolódik.

A kertterv életre kel…, és átalakul
A szeri gyógynövényház kertjének terve
nagymértékben kötődik a Szent Gál monostorában előkerült ún. Sankt Gallen-i
tervhez, sőt az abban megjelölt hortus
elnevezésű kerttípust követi. Ez nagy
vonalakban azt jelenti, hogy a kertben
tölgyfaszegélyekkel behatárolt ágyások
jelennek meg magas ágyásokkal társítva, meghatározott, szabályos rendben.
Az ágyások mérete az esztétikum mellett nagyban szolgálja a praktikumot is.
Ugyanis éppen olyan szélesek, hogy a
művelőjük kényelmesen el tudja végezni a telepítési, ápolási és betakarítási
munkálatokat, anélkül, hogy az ágyásba
be kelljen lépnie. Ez az elrendezési mód
több szempontból előnyös, ugyanis a jó
kezelhetőség mellett megkönnyíti a közlekedést a kert területén, óvja a növényeket a véletlen rongálástól, valamint
nagy segítséget ad az átláthatóságban.
Könnyedén lehet tervezni az ágyásokkal, ha esetlegesen új telepítést látunk
indokoltnak, vagy ha éppen kártevő
ütné fel a fejét, egyszerre kisebb területen végezve pusztítást, ha idejében
észleljük, és esetlegesen hatékonyan
kezelhetjük. A felsoroltak okán magán
a kert alapvető szerkezetén, amit Buella
Mónika tervezett, semmiképpen sem
szerettünk volna változtatni. Viszont bizonyos pontokon szükség volt erre, ami
javarészt a tartalmi részeket érintette.
Ezekben nagy segítségünkre voltak a
vendégeink, valamint a saját tapasztalataink, igényeink.
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Az eredetileg 65 növényfaj számottevő
része érdekes volt abból a szempontból,
hogy jól illeszkedett a középkori bencés
gyakorlathoz. Ugyanis olyan jellegzetes
növények kerültek be az első tervbe,
amelyeket vagy Szeren is termesztettek
a barátok, vagy pedig tudjuk az adott
növényről, hogy a monostorok kertjeiben megtalálhatóak voltak. Ehhez kellő
mennyiségű régészeti leletanyag, valamint írott forrás állt rendelkezésre. Az
első komoly változtatás éppen ezen a
területen történt. Az érdeklődő látogatókat megfigyelve ugyanis észrevettük,
hogy inkább a fajok sokszínűsége tetszene nekik, vagyis az, hogy kertünkben
minél több érdekességet láthassanak.
Meg is kezdtük a tervezést a téli időszakban az eredeti terveket felhasználva. A cél érdekében sok szempontot vettünk figyelembe a tervezőmunka során.
Ennek nyomán kialakult a jelenleg is
látható kert, ahol pillanatnyilag 117-féle
gyógynövényt mutathatunk be a vendégeknek. Természetesen nagy figyelmet
kellett fordítanunk a növénytársításra,
valamint igyekeztünk az azonos igényű
fajokat egy helyre rendezni, figyelve a
habitusra, növekedési intenzitásra, tápanyagigényre. Ugyanakkor nem hagytuk
figyelmen kívül az esztétikumot sem.
A változtatásokat tekintve nagy jelentőségű, hogy telepítettünk egy csaknem
mindegyik ágyást ellátó csepegtetőrendszert. Ez eredetileg nem szerepelt
a tervekben, ugyanis árasztással, valamint felülről öntözéssel történt volna
a vízkijuttatás. Ezt az első évben így is
csináltuk, viszont a locsolócsövek mozgatása, a túl sok idő igénybevétele és a
területünkön jellemző extrém magas párolgás mind azt indokolta, hogy egy csepegtetőrendszert alakítsunk ki. Ez megtörtént, már több hónapja alkalmazzuk,
és szemmel látható eredményei vannak.
Mindezt összekapcsoljuk a tövek közötti szabad felületek talajtakarásával is.
A rendszer kiépítése abban is segített,
hogy a korábban már művelt, beljebb
elhelyezkedő kerengőkertünket is hatékonyan tudjuk öntözni.
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Nagyobb eltérésként mindenképp megemlítem, hogy a gyógynövényház domb
felőli oldalán, legfőképp az árnyékolás
okán, telepítettünk a kora tavasz folyamán egy fás-bokros részt, ami jelenleg
még növekedésben van. Alapvető áttervezést igényeltek a ház előtti sétányra
álmodott díszágyak, amelyek gerendaszegéllyel készültek. Mindegyik ágyásban puszpáng lett a sarokdísz, amit a
puszpángmoly sajnos teljesen elpusztított, így ebben az évben színes, érdekes
növényeket választottunk oda.

Fontos változtatás volt az eredeti tervekhez képest az is, hogy a jelenlegi ásatási
területet a látogatótértől elválasztó kerítéshez kordonos gyümölcsfákat tervezett a kertépítő. Ez nagyon dekoratív,
praktikus, és nem véletlenül honosodott
meg a mai Franciaország monostoraiban.
A területünkre tévedő őzek és nyulak
azonban kevésbé tisztelték ezt a nagyszerű és régi kertészeti technológiát, és
előszeretettel fogyasztották a gyümölcsfáink kérgét, hajtásait, így el kellett gondolkodnunk ezen. Ennek a töprengésnek
az lett a vége, hogy a fákat kissé kijjebb

telepítettük, és az üresen maradt helyekre más növényeket ültettünk. Ezáltal
kaptunk egy viszonylag nagy felületet,
így be tudjuk mutatni a kolbásztököt, a
csicsókát, az édesburgonyát, többféle
rezisztens magyar szőlőt, vagy éppen a
sörkomlót. Igyekeztünk ebből a problémából jó megoldást kihozni.
A komposztálóinkban gyűjtjük a különböző növényi maradványokat, valamint
érett lótrágyával indítottuk be őket.
Ezek szerkezete gyakorlatilag illeszkedik az eredeti tervekhez.

A 2018-as évi kertbővítésben olyan növényekkel egészítettük ki az eredeti tervet,
amelyek szintén megjelentek a bencés
monostorkertekben, vagy valahogyan
kötődnek a kolostori gyógyászathoz.
Olyanokat is ültettünk, amelyek minket is élénken érdekeltek, és nagyon

fontos szempontként a vendégek által
többször keresett, vagy valamilyen oknál fogva különleges növények. Sokszor
az volt a szempont, hogy a vendégeink
gyakran olyan növényekre csodálkoztak
rá, élőben látva őket, amelyeknek bizonyos részeit fogyasztjuk valamilyen formában, de magával a termő növénnyel
nem igazán találkozunk. Ezért került be
az ágyásokba a földimogyoró, a csicsóka, a sörkomló, de több érdeklődőt szerzett a sárga- és a görögdinnye is. Bemutatjuk a természetes piretrintartalmáról
híres dalmát rovarporvirágot, a sokak
által kedvelt ánizst, vagy éppen az étkezési mákot, de helyet kap a széles körben ismert és használt bíbor kasvirág is.
Kérdéses lehet, hogy miért telepítünk
látszólag triviális növényeket, azonban
számos alkalommal találkoztunk azzal,
hogy sok szemlélőben nagy felismerést

okoz élőben látni a fűszeres üvegbe,
vagy zacskóba csomagolt növényi részeket. Ez is egyik célunk a sok közül:
megmutatni az érdeklődőknek ezeket az
apró, sokszor hétköznapi csodákat.
Összefoglalva: a legfontosabb változtatásaink az eredeti tervekhez képest
a gyakorlat alapján jöttek létre, figyelembe véve a kertészeti szempontokat, de kihagyhatatlan tényezőként a
vendégigényeket is szem előtt tartva.
Amit még fontos hozzáfűzni: mivel nem
állítunk elő saját terméket, csökkentettük azon növények termőterületét,
amelyek viszonylag komoly hozamúak.
Helyettük valamilyen érdekes, egyéb
növényfajt telepítettünk. Egyértelműen kijelenthető, hogy az eredeti kert a
szerkezetét és az elrendezését tekintve
nagyon jó alapot adott ehhez.

The complex made up of the Herbary House and the garden was created in 2012, when the monastery's former cloister court was revitalized. The garden was
planted with herbs traditionally grown in monasteries, such as spearmint, medical sage, garden thyme or horehound, with the wormwood cropping up in all four
corners. In the middle of the flower bed, a formidable bush of cabbage rose dominates the scene. The layout plans of the herbarium closely follow the hortus
type of gardens detailed in the so-called Sankt Gallen Plan discovered in the Abbey of Saint Gall. By and large, this means that the garden is defined as a regularly
alternating sequence of flowerbed rows bordered by oaks and elevated flowerbeds. In addition to the aesthetic value, the size of flowerbeds reflects practical
considerations as well, being just wide enough to allow comfortable planting and gardening work from the edges, without having to step onto the bed itself. In
2018, as part of the planned expansion of the garden, additional plant species were introduced, based on Benedictine traditions, monastic medicinal recipes and
demand from visitors. The guests are frequently surprised by plants that are commonly available for consumption, but known only for their certain parts. Seeing
such plants proved to be a true revelation for many visitors. Demonstrating such small-scale everyday miracles to the public was one of the main driving forces
behind opening the garden. In summary, the most important changes in relation to the original plans were based on practical considerations, such as certain
horticultural aspects or visitor requests.
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2018, as part of the planned expansion of the garden, additional plant species were introduced, based on Benedictine traditions, monastic medicinal recipes and
demand from visitors. The guests are frequently surprised by plants that are commonly available for consumption, but known only for their certain parts. Seeing
such plants proved to be a true revelation for many visitors. Demonstrating such small-scale everyday miracles to the public was one of the main driving forces
behind opening the garden. In summary, the most important changes in relation to the original plans were based on practical considerations, such as certain
horticultural aspects or visitor requests.
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Kuli László | Fotó: Csilik Kata
› Perbálablak a céged neve. Itt születtél
Perbálon?
Igen. Eszembe sem jutott, hogy máshol
csináljak vállalkozást.

› Volt asztalos a családodban? Hogyan kerültél a mesterség vonzásába?
Nem voltak asztalosok a felmenőim között. A vonzalmam onnan ered, hogy nagyon sokat jártunk az általános iskolával
múzeumba. Nekem az Iparművészeti Múzeum volt a kedvencem, és mozi helyett
vagy bármi más múzeum helyett én mindig oda szerettem volna menni. Persze a
barátok kísérgettek, a lányok húzták a
szájukat, de azért jöttek velem. Leginkább a régi bútorok varázsoltak el. Érdekes, hogy kezdetben, amikor még ipari
tanuló voltam, majd később, amikor már
munkahelyen dolgoztam, legtöbbször bútorokat restauráltam.

› Kik voltak a mestereid? Hol tanultad
meg a szakma alapjait?
A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskolában Török Tibor szakoktató volt a mesterem. Később több asztalosmesternél is
dolgoztam a Zsámbéki-medencében, elsősorban Budajenőn. Tőlük sok mindent
el tudtam lesni. A környéken nagy hagyománya volt az asztalosmesterségnek a
svábok körében. Volt idő, amikor ebben a
kis faluban egyszerre öt asztalosműhely
is működött. Rendszeresen szerveztek
például iparosbálokat is.

HAGYOMÁNYOK
MESTEREI
S z a b ó Ta m á s
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› Az üzemek sorra bezártak, te viszont
saját céget alapítottál, nagyon szépen, jó
minőségben dolgozol, ismert lett a neved.
Mi lehet az oka a változásoknak?
Ahol tanulóként dolgoztam, ott a 90-es
évek elején már egyértelműen látható
volt, hogy már nem így kellene dolgozni.
A minőséggel nem volt probléma, inkább
a gépesítéssel. És persze a vevőkkel való
kapcsolat sem olyan volt, amire egy piacgazdaságban szükség van. Faluszinten ez
még elment, de ha egy kicsit messzebbre kellett menni dolgozni, azt már nem
vállalták be. Belekényelmesedtek ebbe
a régi tempóba. Előfordulhat, hogy an�-

nyi munkájuk van, hogy ki sem kell menni
a faluból, ebbe a hibába bele lehet esni,
de ha szűkül a piac, akkor baj van. Nincs
munka mondjuk egy hitelválság miatt,
sokan nincsenek felkészülve a mobilitásra. Reklámra se szívesen költenek, pedig
manapság az internet egy adott lehetőség, és erre nyitni kell.

› Mindig is nagy hangsúlyt fektettél a gépesítésre, és tudom, hogy jársz nemzetközi szakkiállításokra is. Hogyan döntöd
el, hogy milyen irányban fejleszted a gépeidet?
Általában a gépkereskedők ajánlják az
újdonságokat, azokból válogatok. De régi
szerszámokat, gépeket is kutatok. Mivel
mi a sarokkötéseket ollós csapozással
és szakállas vésett csapozással, tehát
a régi, hagyományos módon csapozzuk
össze (nem kontraprofilokkal és tiplizésekkel), ezért szoktam venni olyan régi
manuális gépeket, amikkel részművelete-
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felületű, üvegszorítóléces nyílászárókban kell gondolkodni, mert ma már ez
a minimum, ami megbízható és tartós
minőséget képes adni.

ket lehet csinálni. Nagyon sok olyan gépem van, amivel a 70-es, 80-as években
dolgoztak Németországban, Hollandiában vagy Ausztriában. Ezek kimondottan
kézművesmunkákra való egyszerű gépek,
például stancológépek, amikkel az osztókat gyönyörűen össze lehetett vágni.
A termékeim minősítésére is mindig
nagy hangsúlyt fektettem. Most is benne vagyunk egy nagy minősítésben: a
budajenői műemlék iskola új ablakának
bevizsgálása folyamatban van. Ennél a
terméknél rengeteget kardoskodtunk,
hogy a gumizás meg a hőszigetelő üveg
belekerülhessen, tehát hagyományos,
filigrán szerkezetű ablak legyen, de ha
már energetikai felújításról van szó, akkor legyen benne valami, ami teljesíti is
a korkövetelményeket. Ez nehéz volt,
mert a műemlékes beidegződések még
mindig az ecsettel festett, gittelt ablak
körül forgolódnak, pedig manapság fújt
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› Sok műemléki munkád van, kifejezetten szereted ezt a területet. Gondolom, ezt az Iparművészeti Múzeumból
„hoztad magaddal”.
Meg a bútorfelújításból. Mindig azokat
a díszeket szerettem volna viszontlátni
az ablakokon is, mint a régi bútorokon.
A faluban a régi ablakokon ott vannak
a díszek meg a minták. Ezeket ma már
szeretik elhagyni, és mindent a lehető
legegyszerűbben előállítani. Nekünk
meg pont nem ez a célunk. Megjelent
például a műanyag ablak, amivel abszolút nem lehet mit kezdeni, mert gyakorlatilag nem más, mint egy összeszerelés. Mi abszolút elzárkózunk ettől, nem
is forgalmazunk ilyet. Készíthetném én
is, mert arra is lenne megrendelésem,
de nem bírnám elviselni. De ha látom,
hogy úgy tudom hozni a régi minőséget,
hogy az új technológiákat is beépítem,
akkor nem érzem, hogy bármi haladó
dologról lemondtam volna.

E r e d e t i á l l a p o t . F o t ó : S z a b ó Ta m á s

› Miért tartod fontosnak, hogy megőrizzük ezeket a dolgokat?
Számomra ez az irány. Ha építenek egy
új házat, fontos nekem, hogy az ne egy
kockaház legyen, hanem a faluba, a faluképbe szépen beleillesztett. Nem kell,
hogy autentikus vályog parasztház legyen, de legyen harmonikus. Ennek nagyon fontos része az ablak. A ház dísze.
Nem kell nagyon csicsázni egy ablakot,
elég, ha vízszintesen van egy osztó benne, vagy függőlegesen az a slagléc meg
legyen díszítve. Csak egy picit. Nem szoktam az emberekre ezt ráerőltetni, mert
már úgy jönnek ide, hogy itt díszesek
az ablakok, de szoktam mondani, hogy
nem kell agyondíszíteni, csak módjával,

ízlésesen. Persze a belvárosban vannak
ilyen agyondíszített régi ablakok, azt nekünk le kell mintáznunk, és ugyanúgy el
kell készítenünk, de ha újat készítünk,
ott szépen arányosan kell kitalálni a dolgokat. Egy-két faragott dísz, ez-az rákerülhessen. Fontos, hogy megismerjék a
munkámat, és ezeket a kézjegyeimet.

› Hagyomány és okosan használt technika a nyílászárókon. A műhelyben kirakott
metálzenekarok plakátjai elsőre „kontrasztosnak” tűnhetnek.
Én teljes összhangban élem meg a két
dolgot. Az ősi harcos erő, a ritmusok, a
dallamok és a „kézműves” gitártechnikák
nem ellentétei a munkámnak.

There were no carpenters in the lineage of master carpenter Tamás Szabó. He first became attracted
to this profession when witnessing the display of old furniture in the Museum of Applied Arts. After
finishing school, he became an apprentice to the renowned Swabian masters of the Zsámbéki Basin,
who taught him the professional skills of their tradition and, above all, a discerning need for quality.
In spite of the modern predilection for simplicity and practicality, the old windows in the village still
preserve the traditional patterns and decorations. In his works, Tamás Szabó skilfully combines
weathered quality and modern technology. His professional point of view is that old buildings need to
be renovated in such a way as to ensure both careful conservation and the fulfillment of contemporary
needs. The historic school building of Budajenő was revamped in this spirit, with the master carpenter
opting for glazed doors and windows that provide reliable and state-of-the-art protection.
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A dél-dunántúli Csokonyavisontán átmenő főúttól mintegy öt kilométerre fekszik Alexandra-puszta. Nevét gróf Széchenyi Imre feleségéről, gróf Sztáray-Szirmai Alexandráról kapta.
A falu külterületén elterülő majorság gróf Széchenyi Dénes idejében indult fejlődésnek az
1880-as években. A környék silány homokos talaja azelőtt csak legeltetésre volt alkalmas,
de a gróf nagy tőkebefektetéssel talajjavítást végeztetett, eredményes szántóföldi gazdálkodást folytatott. Szeszgyár, hatalmas istállók, bognárműhely és magtárak épültek. A
valaha erre kanyargó Dráva holtágaiban halastavak sorát duzzasztották. A gróf a cselédei
és alkalmazottai számára cselédházakat építtetett, az 1930-as népszámlálás már 150 lelket írt itt össze. Az 1945-ös államosítás, a helyi állami gazdaság felügyelete és a rendszert
jellemző központosítás okán a területet lakói elhagyták, az épületeket sorsukra hagyták.
Nagy részük mára teljesen elpusztult, egyedül az ökoturisztikai látogatóközpontként működő felújított iskolaépület és a valaha volt épületek romjai emlékeztetnek a hajdani időkre.
Az avatott szemnek azonban még romjaiban is feltűnik igényes építészeti kialakításuk, tájba illeszkedő tömegképzésük, gondos építészeti részleteik. Nem véletlen, hogy még ebben
az állapotukban is műemléki védelem alatt állnak.

VADÁSZHÁZ,
ALEXANDRA-PUSZTA
Csokonyavisonta
Építészet:
Pap László
Szöveg:
Pap László
Dénes Eszter
Fotó:
Schmall Rafael
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Légi fotó

Az egykori majorságtól közel két kilométerre áll a 2009-ben átadott Alexandra
vadászház, melyet a grófnő emlékére
neveztek el. Az erdő- és vadgazdálkodással, valamint fafeldolgozással foglalkozó SEFAG Zrt. a rinyatamási egykori Széchenyi-vadászkastélyt cserélte
el erre az ingatlanra Carlo Benettonnal.
A csereügylet folytán a világhírű divatmárka egyik alapítójának magyarországi cége lett az építtető, amely
Pap László pécsi építészt bízta meg a
tervezéssel. A feladat az egykori mezőgazdasági terület helyén kialakítandó vadászati központ teljes beépítési
terve, a rendezvényház megtervezése,
valamint a két melléképület vázlattervének elkészítése volt. Ez utóbbiak
tömegképzéséhez az egykori majorság
épületei szolgáltak mintául. A főépület
az úttól jó fél kilométerre fekvő tó mellett áll, a fasorral szegélyezett bekötőút az erdélyi négy fiatornyos sisakokat
idéző, kőalapzaton álló fatorony által
kihangsúlyozott bejárathoz vezet. Az
épület anyaghasználatában, igazodva
a vadászkastély jelleghez, dominál a
fa, a homlokzatokat terméskő és vakolt
felületek tagolják. Az építési program
szerint tizenöt vendégszoba, illetve

nagyobb apartman, étterem és konferenciaterem, társalgó, szivarszoba, a
pincében szauna és biliárdterem, valamint a nyugati toronyban egy kápolna
került volna kialakításra. A költségvetés behatárolt keretei miatt a tervezési program folyamatosan csökkent,

az eredetileg 1200 négyzetméteres
hasznos szintterületűre tervezett épület közel kétharmadára zsugorodott. A
szobák száma végül tízre módosult, a
legfájóbb pont mégis a kápolna elhagyása volt, melyből csupán a nyugati
torony maradt meg. Az eredeti elkép-
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Építészet:
Pap László
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Pap László
Dénes Eszter
Fotó:
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Az egykori majorságtól közel két kilométerre áll a 2009-ben átadott Alexandra
vadászház, melyet a grófnő emlékére
neveztek el. Az erdő- és vadgazdálkodással, valamint fafeldolgozással foglalkozó SEFAG Zrt. a rinyatamási egykori Széchenyi-vadászkastélyt cserélte
el erre az ingatlanra Carlo Benettonnal.
A csereügylet folytán a világhírű divatmárka egyik alapítójának magyarországi cége lett az építtető, amely
Pap László pécsi építészt bízta meg a
tervezéssel. A feladat az egykori mezőgazdasági terület helyén kialakítandó vadászati központ teljes beépítési
terve, a rendezvényház megtervezése,
valamint a két melléképület vázlattervének elkészítése volt. Ez utóbbiak
tömegképzéséhez az egykori majorság
épületei szolgáltak mintául. A főépület
az úttól jó fél kilométerre fekvő tó mellett áll, a fasorral szegélyezett bekötőút az erdélyi négy fiatornyos sisakokat
idéző, kőalapzaton álló fatorony által
kihangsúlyozott bejárathoz vezet. Az
épület anyaghasználatában, igazodva
a vadászkastély jelleghez, dominál a
fa, a homlokzatokat terméskő és vakolt
felületek tagolják. Az építési program
szerint tizenöt vendégszoba, illetve

nagyobb apartman, étterem és konferenciaterem, társalgó, szivarszoba, a
pincében szauna és biliárdterem, valamint a nyugati toronyban egy kápolna
került volna kialakításra. A költségvetés behatárolt keretei miatt a tervezési program folyamatosan csökkent,

az eredetileg 1200 négyzetméteres
hasznos szintterületűre tervezett épület közel kétharmadára zsugorodott. A
szobák száma végül tízre módosult, a
legfájóbb pont mégis a kápolna elhagyása volt, melyből csupán a nyugati
torony maradt meg. Az eredeti elkép-
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Szöveg: Salamin Krisztina
zelés szerint valósult meg azonban a
bejárati térben álló impozáns falépcső.
Az áttört szerkezet világosan kijelöli a
betérő számára a közösségi (étterem,
konferenciaterem), és az intimebb terek (szobák, apartmanok) zónáját.
A belsőépítészeti tervezéssel a SEFAG
Zrt. egy, az építésztől független céget
bízott meg, mely – bár néhány elemében (társalgó, kandalló) talán túl puritán a külső megjelenés ízességéhez képest – harmonikus és otthonos, magas
igényszintű összhatást ad. Az épület
igazi ékessége lehetett volna a bejárati torony faszerkezetének bemutatása
az abban kialakított emeleti szobában,
melyet érthetetlen okokból gipszkartonnal takartak el. Mindemellett feltűnő
a külső és belső faszerkezetek szépsége,
átgondolt részletei, és tökéletes minősége. A mai kivitelezési gyakorlatban a fa
silány minősége igen sok bosszúságot
okoz, míg ebben az esetben mintegy tizenöt év múltán sem fedezhető fel egyetlen repedés sem. Talán nem független ez
a megbízó cég profiljától. A központot
övező kert koncepciójában az eredeti beépítési tervet követi, méltó keretet adva
a főépületnek. Állandó kihasználtsága
reményt ad arra, hogy a jövőben az egykori majorság épületei is megújulhatnak.

Kastélyosdombó Dél-Dunántúlon, Somogy
megye délkeleti peremén, a magyar–
horvát határ közelében található kétszázötven lelkes falu. A Dráva festőien szép
völgyében, Barcstól keletre fekszik. Egykor
szeszgyár, gőzmalom, jéggyár működött
a településen, ma már egyik sem létezik.
A valamikori falusi utcakép legszebb darabjait a Szentendrei Szabadtéri Múzeum
őrzi. A településen 2006 óta nem üzemel
a vasútállomás, a legközelebbi megálló a 6 km-re fekvő Darányban található.
A megye 245 településének közel 50%-a
ötszáz lakos alatti törpe- és aprófalu.
A térség leszakadásának mérséklésére
tett kísérletek az elmúlt időszakban nem
hoztak érdemi eredményt. A problémával
különösen érintett Barcsi, Csurgói, Tabi
Kistérségekre ma is jellemző a magas
munkanélküliség, az alacsony foglalkoztatottság, az elvándorlás. Somogy megye
napjainkban is kifejezetten mezőgazdaság-orientált, a vidéki felnőtt lakosság

A vadászház átadása óta fogad vendégeket. A vadászati idényen kívüli időszakban elsősorban konferenciáknak,
lakodalmaknak ad otthont. Az idei esztendőben ez volt a Kós Károly Egyesülés
utazó konferenciájának egyik állomása.

HUNTING LODGE AT ALE X ANDR APUS Z TA
Completed in 2009, the Alexandra Hunting Lodge is located at about a couple of kilometers from the abandoned farming estate. SEFAG Plc, which specializes
in forestry, wildlife management and wood processing, acquired the lodge after swapping it with Carlo Benetton for the former Széchenyi hunting lodge
in Rinyatamás. After the swap, the Hungary-based company of Benetton, the co-founder of the world-famous fashion brand, commissioned László Pap, an
architect from Pécs, with the design. The task included creating the entire construction plan for the hunting center and the event hall as well as draft plans
for two service buildings, fashioned after structures of the former farming estate. Lined with trees, the access road stretches for more than half a kilometer
before connecting with the main building, located on the shore of the lake. Its front entrance is framed by a wooden tower, erected on a foundation of
stone and capped by a Transylvanian-style four-pronged roof structure. Staying true to the intended purpose of the building as a hunting lodge, most of it
was constructed from wood, except for the facade which incorporates sections of sheet rock and plastered surfaces. As the initial construction plans were
gradually cut back, the most painful loss was that of the chapel, of which only the western tower was built. However, the redoubtable wooden staircase
in the entrance hall was a part of the original plans. The interior design was done by a third-party contractor commissioned by SEFAG Plc.le and traditional
roofing for constructing these versatile and pragmatic structures. He knew very well that the old adage, "less is more", increasingly applies to nature.

több mint 80%-a valamilyen módon kötődik
a földműveléshez.

A Szentendrei Szabadtéri Múzeum
őr zi a település korabeli utcaképeit
és értékes lakóépületeinek anyagát,
például a Fő utca tornácos házáét


Dombó kastélyának régi épületét az
Ivankovics család építtette, majd az
Erdődy grófok az ország egyik leghíresebb lótenyészetét hozták létre a községben, és ennek köszönhetően bővíttették az épületet. A Dráva kastélyban
2010-ig szociális otthon működött, ahol
szellemi fogyatékosokat gondoztak, és
sérült fiatalok rehabilitációját végezték. 2013-ig az épület üresen állt. A
tulajdonos megyei önkormányzat kereste a lehetőséget a kastély hasznosítására, végül partnerként rátalált a
Magyar Ökumenikus Segélyszervezetre.
A segélyszervezet 2010 óta működteti a
településen a Szenvedélybetegek Nappali Ellátóját. A kastélyt lakhatatlan
állapotban kapták meg, több nyílászárója hiányzott, a meglévők pedig használhatatlanok voltak. Az épület több
helyen beázott. Egy dán cég adományá-
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nak köszönhetően lakhatóvá tették az
építményt, ami ma családok átmeneti
otthonaként működik. Az itt folyó speciális programot a családok átmeneti
otthonát, a szenvedélybetegeket segítő
intézményt és egyéb egységeket is magába foglaló központ vezetője, Pintér
Buruzs Anikó mutatta be a Kós Károly
Egyesülés barcsi utazó konferenciáján,
aki nagyon büszke a szépen felújított
épületre. A kastély és az egész együttes
felújításának, bővítésének tervezését és
művezetését Evva Zsolt építész végzi,
aki a szervezet más helyszíneinek a kialakításában is közreműködik.
Ez a negyven főt befogadni képes otthon az anyagi okok vagy párkapcsolati erőszak miatt lakhatásukat vesztett családoknak nyújt menedéket.
Az intézmény az ország egész terüle-
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Some time ago, a transitional family housing project was set up in the Dráva Castle of Kastélyosdombó. The institution is open to child-rearing parents from
all over the country. As it operates under a reintegration scheme combined with a social farming initiative, it is able to offer basic agricultural knowledge to
families in need in the context of a one-year program under the tutelage of social workers and agronomists. With help from specialists, the program is aimed
at developing skills and competences required for regular work, the goal being to enable families to achieve true self-sufficient living by establishing their own
rural household. The institution targets families afflicted by severe social issues, such as constantly moving house or being dependent on government aid and
other subsidies, and offers them a feasible option for starting life anew.
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téről fogadja a kiskorú gyermekeket
nevelő szülőket. Különlegessége, hogy
egy szociális gazdasággal kombinált
reintegrációs program szerint működik.
Lényege, hogy a rászoruló családok szociális szakemberek és mezőgazdasági
mentorok vezetése mellett egy egyéves
program keretében megtanulják a háztáji gazdálkodás alapjait. Megalapozott
elméleti és gyakorlati tudást szereznek
növénytermesztési és állattartási ismeretekből, kézműves feldolgozási eljárásokról. A program során a rendszeres
munkavégzéshez szükséges készségek
és kompetenciák szakemberek támogatásával fejlődnek. A cél, hogy a családok
− alkalmassá válva az önálló életvitelre
− kiköltözve saját háztáji gazdaságukat
tudják vezetni, amely biztosítja önellátásukat. Ez az intézmény tehát valódi
esélyt kínál az önálló újrakezdésre a
folyton vándorló, segélyből és egyéb támogatásokból élő, súlyos problémákkal
küzdő családok számára. A programba
önkéntes alapon lehet jelentkezni egy
motivációs levéllel, amit kiegészít a családsegítő szolgálat ajánlása. Mindezt
természetesen egy személyes találkozó
és beszélgetés egészíti ki. A legnagyobb
problémát a felvétel elbírálásakor az
alkoholbetegség és az együttműködési
képtelenség szokta jelenteni.

Országépítő 2018|03

Mintagazdaság és közfoglalkoztatás
A program alappillére a mintagazdaság. Itt egyrészt lehetőséget teremtenek arra, hogy az átmeneti otthonban
lakók megtanulhassák és kipróbálhassák a mezőgazdaság és állattenyésztés alapjait. Másrészt az a cél, hogy
a közfoglalkoztatás keretében olyan
érték- és munkahelyteremtés valósulhasson meg, melyből a településen
élők is profitálhatnak. Ez az intézmény ugyanis a környék legnagyobb
munkáltatója, több mint ötven dolgozóval. Jelenleg a mintagazdaságban
fóliasátrakban zöldséget termesztenek, nyulakat és szárnyasokat tartanak. Van továbbá kecsketartó állattelep, és a hozzá tartozó, kilenc embert
foglalkoztató sajtüzem. A terület része egy kis kápolna is, melynek kertje
szintén fontos színhelye a különböző gyógynövények termesztésének,
gyűjtésének. E növények aprítására
és szárítására a jövőben szeretnének kisüzemet létrehozni. Az intézményben tíz lakószoba van, konyha,
étkező, mosószoba, szociális helyiségek állnak rendelkezésre. Az otthon
első emeletén a munkatársak irodája,
a beszélgetőszoba, és az intézményvezető irodája kapott helyet.

Az intézmény mellett oktatóközpont
működik, melyben a modellprogramhoz
szükséges képzések megszervezésére,
valamint a gyermekfejlesztő programok lebonyolítására van lehetőség.
Mindezek mellett egy négynapraforgós
besorolású, jól felszerelt vendégház is
kialakításra került.
A bekerülő családok általában nagyon
rossz körülmények közül – víz, áram,
fűtés nélküli otthonokból − jönnek
ide, olykor uzsorások elől menekülve.
Jellemző az egyszülős családmodell:
zömmel egyedülálló anyák érkeznek,
öt-hét gyerekkel. Ha az apák is jelen
vannak, jellemzően ők inkább csak al-

kalmi munkákat végeznek, a megélhetést elsősorban a gyerekek után járó
szociális juttatások és egyéb támogatások (pl. ingyenebéd) biztosítják. A
bekerülést követően, első lépésben
szociális felmérés készül, melynek
során feltérképezik a család „életfelfogását”: az értékrendet, a gyerekekhez fűződő viszonyt, azt az állapotot,
amelyben működik, vagy éppen nem
működik a család. Ennek alapján a
mentor a családdal közösen fejlesztési tervet készít, amely meghatározza a család mindennapi életritmusát.
Ebben a rendszerességnek nagy szerepe van. Megismerhetik a munka
örömét, és az általa elért anyagi kiszámíthatóságot. A mintagazdaságban dolgozva megtanulhatják és kipróbálhatják a mezőgazdaság és az
egyszerű állattenyésztés gyakorlati
és legszükségesebb elméleti alapjait:
gondozni, etetni, feldolgozni, tárolni.
A folyamat felér egy munkaerő-piaci
tréninggel: a résztvevőknek időre kell
megérkezniük, másokkal együttműködve kell dolgozniuk, kötött munkaidőt tartva. Mindezért fizetség jár,
mégpedig olyan bér, amivel hosszú
távon lehet tervezni. Alapvető elvárás
továbbá, hogy a közösség tagjaiként
közösségi munkát is végezzenek. Ha
valaki jól teljesíti a rábízott felada-

tot, lehetősége van feljebb lépni. Ez
a szükséges ismeretek elsajátítását
követően az intézmény által létrehozott közmunkaprogramba történő bekapcsolódást jelenti. Mindemellett az
átmeneti otthonban élők saját parcellákat is kapnak, ahol kamatoztathatják megszerzett elméleti és gyakorlati
tudásukat. Ráadásul ez egymás ösztönzésére is nagyon jó módszer. Ehhez ösztönzőként kapcsolódik a dán
mintán alapuló ún. Tallér program.

fejlesztése céljából tanácsadásokon,
programokon vesz részt, amikor olyan
irányú tudást szerez, amely hozzájárul
a családi szerkezet megerősítéséhez, a
családi működés stabilabbá tételéhez.
Ezáltal valamilyen készsége fejlődik,
önfenntartása erősödik, aktív szereplőjévé válik a munkaerőpiacnak. Fontos
továbbá, amikor a társadalom számára
végez hasznos, értékteremtő tevékenységet (faültetés, kertgondozás, közösségi terek alakítása stb.).

A Tallér program

Gyermekfejlesztés

A tallérrendszer célja, hogy az ellátást
igénybe vevő átérezze felelősségét
saját problémájának megoldásában,
ugyanakkor érezze azt is, ha ő „hasznos
tevékenységet” végez, és annak akár
azonnali eredményei is lehetnek. A
program további célja, hogy kialakítsa
a motivációt azokban a helyzetekben,
ahol erre szükség van, illetve, hogy világossá tegye: nem jár minden szolgáltatás automatikusan, ezek eléréséhez
„saját erőre” is szükség van.
Hasznos tevékenységnek nevezünk
minden olyan aktivitást, mely az adott
személy vagy családja, illetve a társadalom számára értékesnek minősül.
Ezen tevékenység alatt érthetjük azt,
amikor az ellátást igénybe vevő saját

A kastélyosdombói modellprogramnak
hangsúlyos eleme a gyermekfejlesztés.
Ebben az otthonban ugyanis a szülő(k)
és a gyermekek családként együtt maradnak. A fejlesztőfoglalkozások célja,
hogy a gyerekek a nehéz életkörülmények, rossz szocializációs minták,
bántalmazások miatt bekövetkezett
hátrányok, tanulási és magatartási
problémák leküzdésében segítséget
kapjanak. Elmondható, hogy nagyon
sok halmozottan nehéz sorsú gyerek
kapcsolódott be a fejlesztőfoglalkozásokba. A programba bevont gyermekek nagy része tanulási nehézségekkel
küzd, nem járt rendszeresen iskolába,
vagy hiányos képességei, illetve a rossz
élet- és családi körülmények miatt

Utazó konferencia

Some time ago, a transitional family housing project was set up in the Dráva Castle of Kastélyosdombó. The institution is open to child-rearing parents from
all over the country. As it operates under a reintegration scheme combined with a social farming initiative, it is able to offer basic agricultural knowledge to
families in need in the context of a one-year program under the tutelage of social workers and agronomists. With help from specialists, the program is aimed
at developing skills and competences required for regular work, the goal being to enable families to achieve true self-sufficient living by establishing their own
rural household. The institution targets families afflicted by severe social issues, such as constantly moving house or being dependent on government aid and
other subsidies, and offers them a feasible option for starting life anew.
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téről fogadja a kiskorú gyermekeket
nevelő szülőket. Különlegessége, hogy
egy szociális gazdasággal kombinált
reintegrációs program szerint működik.
Lényege, hogy a rászoruló családok szociális szakemberek és mezőgazdasági
mentorok vezetése mellett egy egyéves
program keretében megtanulják a háztáji gazdálkodás alapjait. Megalapozott
elméleti és gyakorlati tudást szereznek
növénytermesztési és állattartási ismeretekből, kézműves feldolgozási eljárásokról. A program során a rendszeres
munkavégzéshez szükséges készségek
és kompetenciák szakemberek támogatásával fejlődnek. A cél, hogy a családok
− alkalmassá válva az önálló életvitelre
− kiköltözve saját háztáji gazdaságukat
tudják vezetni, amely biztosítja önellátásukat. Ez az intézmény tehát valódi
esélyt kínál az önálló újrakezdésre a
folyton vándorló, segélyből és egyéb támogatásokból élő, súlyos problémákkal
küzdő családok számára. A programba
önkéntes alapon lehet jelentkezni egy
motivációs levéllel, amit kiegészít a családsegítő szolgálat ajánlása. Mindezt
természetesen egy személyes találkozó
és beszélgetés egészíti ki. A legnagyobb
problémát a felvétel elbírálásakor az
alkoholbetegség és az együttműködési
képtelenség szokta jelenteni.
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Mintagazdaság és közfoglalkoztatás
A program alappillére a mintagazdaság. Itt egyrészt lehetőséget teremtenek arra, hogy az átmeneti otthonban
lakók megtanulhassák és kipróbálhassák a mezőgazdaság és állattenyésztés alapjait. Másrészt az a cél, hogy
a közfoglalkoztatás keretében olyan
érték- és munkahelyteremtés valósulhasson meg, melyből a településen
élők is profitálhatnak. Ez az intézmény ugyanis a környék legnagyobb
munkáltatója, több mint ötven dolgozóval. Jelenleg a mintagazdaságban
fóliasátrakban zöldséget termesztenek, nyulakat és szárnyasokat tartanak. Van továbbá kecsketartó állattelep, és a hozzá tartozó, kilenc embert
foglalkoztató sajtüzem. A terület része egy kis kápolna is, melynek kertje
szintén fontos színhelye a különböző gyógynövények termesztésének,
gyűjtésének. E növények aprítására
és szárítására a jövőben szeretnének kisüzemet létrehozni. Az intézményben tíz lakószoba van, konyha,
étkező, mosószoba, szociális helyiségek állnak rendelkezésre. Az otthon
első emeletén a munkatársak irodája,
a beszélgetőszoba, és az intézményvezető irodája kapott helyet.

Az intézmény mellett oktatóközpont
működik, melyben a modellprogramhoz
szükséges képzések megszervezésére,
valamint a gyermekfejlesztő programok lebonyolítására van lehetőség.
Mindezek mellett egy négynapraforgós
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kialakításra került.
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fűtés nélküli otthonokból − jönnek
ide, olykor uzsorások elől menekülve.
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zömmel egyedülálló anyák érkeznek,
öt-hét gyerekkel. Ha az apák is jelen
vannak, jellemzően ők inkább csak al-

kalmi munkákat végeznek, a megélhetést elsősorban a gyerekek után járó
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mégpedig olyan bér, amivel hosszú
távon lehet tervezni. Alapvető elvárás
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személy vagy családja, illetve a társadalom számára értékesnek minősül.
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Ebben az otthonban ugyanis a szülő(k)
és a gyermekek családként együtt maradnak. A fejlesztőfoglalkozások célja,
hogy a gyerekek a nehéz életkörülmények, rossz szocializációs minták,
bántalmazások miatt bekövetkezett
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problémák leküzdésében segítséget
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Szöveg, fotó: Kolláth Zoltán
nem tudott eredményesen teljesíteni.
A gyermekfejlesztési programok lehetővé tették, hogy a gyermekek az iskola,
óvoda után programokban vegyenek
részt, és hátrányaikat csökkentsék.
A foglalkozások magukba foglalják a
szabadidős tevékenységeket, ahol a
gyerekeknek lehetőségük nyílik gyermekként játszani. A gyerekek délutánonként személyre szabott, egyéni korrepetáláson és fejlesztésen vehetnek
részt a Tallér program részeként. Vannak
kreatív, szabadidős foglalkozások is:
az intézménynek saját játékai, kalandparkja van, ahová környékbeli gyerekcsoportokat is fogadnak díjmentesen.
Mindezt a segélyszervezet pályázati
forrásból fedezi, amely lehetőségeket a
fővárosi központ maximálisan igyekszik
kihasználni. A segélyszervezet munkája ugyan eléggé szerteágazó − hajléktalanok, szenvedélybetegek ellátása −,
a legfontosabb feladat mégis a családok
és a gyerekek segítése.

Sorsfordító házak
A sorsfordító házak kialakításának célja, hogy megszakítsa a családok intézményről intézményre vándorlását, és
hosszú távon biztosítsa egy-egy család
lakhatását. Ezeket a házakat a segélyszervezet vásárolja meg. A családok a
lakások használatáért minimális térítési
díjat és rezsit fizetnek. Ezeket az ún. félutas házakat Kastélyosdombón, illetve a
környező településeken vásárolják meg.
Fontos annak a szempontnak a mérlegelése, hogy egy-egy településen hány ilyen
sorsfordító ház alakítható ki. Figyelembe
kell venni a település befogadóképességét, készségét is. Nem volna szerencsés,
ha egy településen túl sok sorsfordító
ház működne, hiszen az a cél, hogy az e
házakban lakók tejes mértékben beilleszkedjenek és bekapcsolódjanak a település mindennapjaiba. Az sem kívánatos,
hogy a sorsfordító házak lakói egymással építsenek ki szorosabb kapcsolatot,
és elkülönülten alakítsák ki életüket.
A házak vásárlásakor szoros egyeztetésre kerül sor az adott települések önkormányzataival és intézményeivel. Ez segíti
a család és a település felkészítését a
beilleszkedési folyamatra. Olyan házakat
vásárolnak meg, amelyek kisebb felújítás
után alkalmasak arra, hogy gyerekekkel
be lehessen költözni. Az is szempont,
hogy nagy portával rendelkezzenek, s így
kisebb háztáji gazdálkodás is beindítható legyen. Ez különösen fontos, hiszen a
családnak vállalnia kell, hogy állatokat
tart, és műveli a házhoz tartozó kertet.
Követelmény ez egyrészt az önellátás
érdekében, másrészt pedig fontos, hogy
– akár őstermelőkként is – be tudjanak
kapcsolódni az intézményhálózat által
alapított szociális szövetkezet vérkeringésébe. A legfőbb cél az, hogy az egyéni
krízishelyzet enyhítésén túl a családokat
fel lehessen készíteni az önálló életvitelre, amelynek eredményeként véglegesen
elhagyhatják a szociális ellátórendszert,
és önálló életet kezdhetnek.
A modellprogram szakmai teamje folyamatosan értékeli, figyelemmel kíséri
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a családok részvételét a mintagazdaságban, valamint a családok átmeneti
otthonában. Különösen fontos, hogy a
családok hónapról hónapra tisztában
legyenek azzal, hogyan is teljesítenek:
van-e esélyük arra, hogy beköltözhessenek egy ilyen portára. Azt is látniuk
kell, mi az, amiben esetleg fejlődniük,
változtatniuk kell ahhoz, hogy esélyük
legyen erre. Az intézményből való kiköltözésnek ugyanis megvannak a maga
nehézségei. Sokszor kísért a múlt,
a tanultaknak ellentmondó ad hoc
döntések vagy uzsorások, rosszakarók
képében. Egy újabb adósságból pedig
lehetetlen szabadulni. Éppen ezért a
mentorálás, utógondozás kiemelt jelentőségű, az ebben való együttműködés
pedig elengedhetetlen. Ellenkező esetben el kell hagyni a sorsfordító házat
−, sajnos akad erre is példa. Vannak
visszaeső „rendszerhasználók”, akik
elégségesnek tartják – sőt, olykor maximálisan ki is használják – a kívülről
érkező segítséget, támogatást.
A szociális munkás és pszichológus
szakemberhiány ellenére Kastélyosdombón lelkes, fiatal szakemberek dolgoznak, akiket nem tántorít el az sem,
hogy ez bizony nem egy sikerorientált
ágazat. A nehéz sorsú emberek számára
az itt eltöltött idő alatt szerzett tudás,
a tapasztalatok szerint, nagyban segíti
az elhelyezkedést. Ugyanakkor problémát jelent a munka megtartása − a
mentorálás ellenére is. A szakemberek
nehéz sorsokkal szembesülnek, melyek
sokszor generációkon keresztül ismétlik
önmagukat. Sikertörténetként értékelhető azonban az a tény, hogy a sorsfordító házak zömében jelenleg stabil
családok élnek. Reménykeltő, hogy az
intézményben felnövekvő gyermekekben az itt eltöltött évek alatt valószínűleg kitörölhetetlenül elraktározódik
mindaz, amit itt tapasztaltak: hogy a
szülő reggel felkel, elmegy dolgozni, kötelessége van, munkaideje van, a munkájáért fizetést kap. Látnak egy mintát,
a jövőnek egy lehetséges változatát.
Ha már egy családban sikerül, megérte…



A modern kor egyik problémája a fényszennyezés. Sokan nem ismerik még ezt a jelenséget –
hiszen természetesnek veszik, hogy fényárban élünk, s csak a világítás pozitív aspektusait
veszik figyelembe. De mára egyértelművé vált, hogy a túlzott világításnak is megvannak
az árnyoldalai, sőt kifejezetten veszélyes is lehet. Megfelelő irodalom és szabályozás hiányában nehéz eligazodni, mi az, ami még elfogadható, és mi az, ami kerülendő. Írásommal
egy kis útmutatót szeretnék adni ahhoz, mire kell figyelni a kültéri (és sokszor a beltéri)
világítások esetében. A téma azért is időszerű, mert az elmúlt időszakban a világítástechnika rohamléptekben fejlődött. Olcsóbbá vált a fény, kevesebb energia felhasználásával
többet lehet világítani – és ez sajnos nem a megtakarításokat, hanem inkább a „többet”,
a növekedést hozta magával. A mérések szerint éves szinten pár százalékkal növekszik a
fényszennyezés mértéke. A technika fejlődésével lehetővé vált az is, hogy tetszőleges színekben világítsunk. Ez újabb kockázatot von maga után, hiszen a spektrum különböző részei
jelentősen eltérő ökológiai és egészségügyi hatásokkal járnak.
Szabályozás
Építészeti vonatkozásban a legfontosabb meglévő szabályozás az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (OTÉK) hatályos változata. A
rendelet 54. § (2) bekezdése kimondja:
„Az építmény megvilágítását, a köz- és
díszvilágítást, a fényreklámot és a
hirdetőberendezést úgy kell elhelyezni
és kialakítani, hogy a fényhatás
a) az építmény és a helyiségek, valamint
a környezet rendeltetésszerű és biztonságos használatát ne akadályozza,
b) a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse,
c) az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és
d) fényszennyezést ne okozzon.”
A szabályozás általánosan fogalmaz,
sajnos nehéz megmondani, hogy mi az,
ami az emberi egészséget már károsítja. Utalás esik a fényszennyezésre, és
mint korábban a rendeletből hiányzó
fogalmat definiálja is az OTÉK: „Fényszennyezés: olyan mesterséges zavaró
fény, ami a horizont fölé vagy nem kizárólag a megvilágítandó felületre és
annak irányába, illetve nem a megfelelő időszakban világít, ezzel káprázást,
az égbolt mesterséges fénylését vagy

káros élettani és környezeti hatást
okoz, beleértve az élővilágra gyakorolt
negatív hatásokat is.”
Kezdjük azzal, hogy a definíciót részletesen értelmezzük. Nagyon fontos kitétel, hogy csak oda világítsunk, ahol a
fény hasznosul, azaz a megvilágítandó
felületre. Mikor világítunk a „horizont
fölé”? Meg kell magyarázni ezt is, mert
találkoztam már olyan vezető építés�szel, aki ezt a talajszint feletti méterben szerette volna értelmezni. Természetesen nem erről van szó, hanem
irányról, amit a vízszinteshez képesti
szögekben kell értelmezni. Ez azért
is fontos, mert a vízszinteshez közeli
irányba távozó fény okozza a legtöbb
fényszennyezést. Egyrészt azért, mert
káprázást okozhat, de ez utazik a legtávolabbra is a légkörben, és onnan
visszaszóródva máshol is eléri környezetünket. Az erősen horizont fölé irányuló fény – például a járdasíkba épített fényvetők sugarai − többnyire nem
hasznosul, csak töredékében. Jó esetben a világűrbe távozik, de jelentős
mértékben ez is visszajut a levegő molekuláin és egyéb részecskéin szóródva
a felszín irányába. Ezzel csak az égbolt
kifényesedését szolgálja. Ez utóbbi azt
is jelzi, hogy az éjszakai égbolt fényességének mesterséges része jól megha-

tározza a fényszennyezés általános,
globális állapotát. Ezért is került be
ez a jelenség is a definícióba. Jelentős
energiamegtakarítást, és ezzel együtt
a fényszennyezés csökkenését lehetne azzal elérni, ha a világítások szintje az időponthoz igazodna, és csak a
megfelelő időszakban világítanánk. Az
első rész a geometriai és időbeli korlátozást indikálja: megfelelő irányba és
időben kell világítani. Ehhez hozzátehetjük azt is, hogy mindig a megfelelő,
szükséges mértékben, és nem többet.
Egy fontos fizikai kritérium kimaradt a
szabályozásból, de erről később részletesebben is írok.
A definíció második része már a nem
megfelelő világítás káros hatásait sorolja fel. Az égbolt kifényesedése mint
egyik következmény már előkerült. A
káprázás közismert jelenség, erre külön
is léteznek szabályok, szabványok. A lényeg az, hogy a nem megfelelő irányba
jutó fény akár a megfigyelő szemébe is
kerülhet. Ha a megfigyelendő környezethez képest ez a hatás erősebb, akkor
a megvilágítás látási zavart vagy kényelmetlenséget okozhat. Extrém esetben ez
balesetveszélyes is lehet azáltal, hogy
nem veszünk észre egy akadályt vagy
veszélyforrást. Több helyen tapasztaltam már, hogy pl. az épület lépcsője
nem látszik a káprázás miatt…
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A Te j ú t l á t v á n y a a Z s e l i c i
C s i l l a g o s é g b o l t- p a r k f ö l ö t t

Szöveg, fotó: Kolláth Zoltán
nem tudott eredményesen teljesíteni.
A gyermekfejlesztési programok lehetővé tették, hogy a gyermekek az iskola,
óvoda után programokban vegyenek
részt, és hátrányaikat csökkentsék.
A foglalkozások magukba foglalják a
szabadidős tevékenységeket, ahol a
gyerekeknek lehetőségük nyílik gyermekként játszani. A gyerekek délutánonként személyre szabott, egyéni korrepetáláson és fejlesztésen vehetnek
részt a Tallér program részeként. Vannak
kreatív, szabadidős foglalkozások is:
az intézménynek saját játékai, kalandparkja van, ahová környékbeli gyerekcsoportokat is fogadnak díjmentesen.
Mindezt a segélyszervezet pályázati
forrásból fedezi, amely lehetőségeket a
fővárosi központ maximálisan igyekszik
kihasználni. A segélyszervezet munkája ugyan eléggé szerteágazó − hajléktalanok, szenvedélybetegek ellátása −,
a legfontosabb feladat mégis a családok
és a gyerekek segítése.

Sorsfordító házak
A sorsfordító házak kialakításának célja, hogy megszakítsa a családok intézményről intézményre vándorlását, és
hosszú távon biztosítsa egy-egy család
lakhatását. Ezeket a házakat a segélyszervezet vásárolja meg. A családok a
lakások használatáért minimális térítési
díjat és rezsit fizetnek. Ezeket az ún. félutas házakat Kastélyosdombón, illetve a
környező településeken vásárolják meg.
Fontos annak a szempontnak a mérlegelése, hogy egy-egy településen hány ilyen
sorsfordító ház alakítható ki. Figyelembe
kell venni a település befogadóképességét, készségét is. Nem volna szerencsés,
ha egy településen túl sok sorsfordító
ház működne, hiszen az a cél, hogy az e
házakban lakók tejes mértékben beilleszkedjenek és bekapcsolódjanak a település mindennapjaiba. Az sem kívánatos,
hogy a sorsfordító házak lakói egymással építsenek ki szorosabb kapcsolatot,
és elkülönülten alakítsák ki életüket.
A házak vásárlásakor szoros egyeztetésre kerül sor az adott települések önkormányzataival és intézményeivel. Ez segíti
a család és a település felkészítését a
beilleszkedési folyamatra. Olyan házakat
vásárolnak meg, amelyek kisebb felújítás
után alkalmasak arra, hogy gyerekekkel
be lehessen költözni. Az is szempont,
hogy nagy portával rendelkezzenek, s így
kisebb háztáji gazdálkodás is beindítható legyen. Ez különösen fontos, hiszen a
családnak vállalnia kell, hogy állatokat
tart, és műveli a házhoz tartozó kertet.
Követelmény ez egyrészt az önellátás
érdekében, másrészt pedig fontos, hogy
– akár őstermelőkként is – be tudjanak
kapcsolódni az intézményhálózat által
alapított szociális szövetkezet vérkeringésébe. A legfőbb cél az, hogy az egyéni
krízishelyzet enyhítésén túl a családokat
fel lehessen készíteni az önálló életvitelre, amelynek eredményeként véglegesen
elhagyhatják a szociális ellátórendszert,
és önálló életet kezdhetnek.
A modellprogram szakmai teamje folyamatosan értékeli, figyelemmel kíséri
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a családok részvételét a mintagazdaságban, valamint a családok átmeneti
otthonában. Különösen fontos, hogy a
családok hónapról hónapra tisztában
legyenek azzal, hogyan is teljesítenek:
van-e esélyük arra, hogy beköltözhessenek egy ilyen portára. Azt is látniuk
kell, mi az, amiben esetleg fejlődniük,
változtatniuk kell ahhoz, hogy esélyük
legyen erre. Az intézményből való kiköltözésnek ugyanis megvannak a maga
nehézségei. Sokszor kísért a múlt,
a tanultaknak ellentmondó ad hoc
döntések vagy uzsorások, rosszakarók
képében. Egy újabb adósságból pedig
lehetetlen szabadulni. Éppen ezért a
mentorálás, utógondozás kiemelt jelentőségű, az ebben való együttműködés
pedig elengedhetetlen. Ellenkező esetben el kell hagyni a sorsfordító házat
−, sajnos akad erre is példa. Vannak
visszaeső „rendszerhasználók”, akik
elégségesnek tartják – sőt, olykor maximálisan ki is használják – a kívülről
érkező segítséget, támogatást.
A szociális munkás és pszichológus
szakemberhiány ellenére Kastélyosdombón lelkes, fiatal szakemberek dolgoznak, akiket nem tántorít el az sem,
hogy ez bizony nem egy sikerorientált
ágazat. A nehéz sorsú emberek számára
az itt eltöltött idő alatt szerzett tudás,
a tapasztalatok szerint, nagyban segíti
az elhelyezkedést. Ugyanakkor problémát jelent a munka megtartása − a
mentorálás ellenére is. A szakemberek
nehéz sorsokkal szembesülnek, melyek
sokszor generációkon keresztül ismétlik
önmagukat. Sikertörténetként értékelhető azonban az a tény, hogy a sorsfordító házak zömében jelenleg stabil
családok élnek. Reménykeltő, hogy az
intézményben felnövekvő gyermekekben az itt eltöltött évek alatt valószínűleg kitörölhetetlenül elraktározódik
mindaz, amit itt tapasztaltak: hogy a
szülő reggel felkel, elmegy dolgozni, kötelessége van, munkaideje van, a munkájáért fizetést kap. Látnak egy mintát,
a jövőnek egy lehetséges változatát.
Ha már egy családban sikerül, megérte…



A modern kor egyik problémája a fényszennyezés. Sokan nem ismerik még ezt a jelenséget –
hiszen természetesnek veszik, hogy fényárban élünk, s csak a világítás pozitív aspektusait
veszik figyelembe. De mára egyértelművé vált, hogy a túlzott világításnak is megvannak
az árnyoldalai, sőt kifejezetten veszélyes is lehet. Megfelelő irodalom és szabályozás hiányában nehéz eligazodni, mi az, ami még elfogadható, és mi az, ami kerülendő. Írásommal
egy kis útmutatót szeretnék adni ahhoz, mire kell figyelni a kültéri (és sokszor a beltéri)
világítások esetében. A téma azért is időszerű, mert az elmúlt időszakban a világítástechnika rohamléptekben fejlődött. Olcsóbbá vált a fény, kevesebb energia felhasználásával
többet lehet világítani – és ez sajnos nem a megtakarításokat, hanem inkább a „többet”,
a növekedést hozta magával. A mérések szerint éves szinten pár százalékkal növekszik a
fényszennyezés mértéke. A technika fejlődésével lehetővé vált az is, hogy tetszőleges színekben világítsunk. Ez újabb kockázatot von maga után, hiszen a spektrum különböző részei
jelentősen eltérő ökológiai és egészségügyi hatásokkal járnak.
Szabályozás
Építészeti vonatkozásban a legfontosabb meglévő szabályozás az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (OTÉK) hatályos változata. A
rendelet 54. § (2) bekezdése kimondja:
„Az építmény megvilágítását, a köz- és
díszvilágítást, a fényreklámot és a
hirdetőberendezést úgy kell elhelyezni
és kialakítani, hogy a fényhatás
a) az építmény és a helyiségek, valamint
a környezet rendeltetésszerű és biztonságos használatát ne akadályozza,
b) a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse,
c) az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és
d) fényszennyezést ne okozzon.”
A szabályozás általánosan fogalmaz,
sajnos nehéz megmondani, hogy mi az,
ami az emberi egészséget már károsítja. Utalás esik a fényszennyezésre, és
mint korábban a rendeletből hiányzó
fogalmat definiálja is az OTÉK: „Fényszennyezés: olyan mesterséges zavaró
fény, ami a horizont fölé vagy nem kizárólag a megvilágítandó felületre és
annak irányába, illetve nem a megfelelő időszakban világít, ezzel káprázást,
az égbolt mesterséges fénylését vagy

káros élettani és környezeti hatást
okoz, beleértve az élővilágra gyakorolt
negatív hatásokat is.”
Kezdjük azzal, hogy a definíciót részletesen értelmezzük. Nagyon fontos kitétel, hogy csak oda világítsunk, ahol a
fény hasznosul, azaz a megvilágítandó
felületre. Mikor világítunk a „horizont
fölé”? Meg kell magyarázni ezt is, mert
találkoztam már olyan vezető építés�szel, aki ezt a talajszint feletti méterben szerette volna értelmezni. Természetesen nem erről van szó, hanem
irányról, amit a vízszinteshez képesti
szögekben kell értelmezni. Ez azért
is fontos, mert a vízszinteshez közeli
irányba távozó fény okozza a legtöbb
fényszennyezést. Egyrészt azért, mert
káprázást okozhat, de ez utazik a legtávolabbra is a légkörben, és onnan
visszaszóródva máshol is eléri környezetünket. Az erősen horizont fölé irányuló fény – például a járdasíkba épített fényvetők sugarai − többnyire nem
hasznosul, csak töredékében. Jó esetben a világűrbe távozik, de jelentős
mértékben ez is visszajut a levegő molekuláin és egyéb részecskéin szóródva
a felszín irányába. Ezzel csak az égbolt
kifényesedését szolgálja. Ez utóbbi azt
is jelzi, hogy az éjszakai égbolt fényességének mesterséges része jól megha-

tározza a fényszennyezés általános,
globális állapotát. Ezért is került be
ez a jelenség is a definícióba. Jelentős
energiamegtakarítást, és ezzel együtt
a fényszennyezés csökkenését lehetne azzal elérni, ha a világítások szintje az időponthoz igazodna, és csak a
megfelelő időszakban világítanánk. Az
első rész a geometriai és időbeli korlátozást indikálja: megfelelő irányba és
időben kell világítani. Ehhez hozzátehetjük azt is, hogy mindig a megfelelő,
szükséges mértékben, és nem többet.
Egy fontos fizikai kritérium kimaradt a
szabályozásból, de erről később részletesebben is írok.
A definíció második része már a nem
megfelelő világítás káros hatásait sorolja fel. Az égbolt kifényesedése mint
egyik következmény már előkerült. A
káprázás közismert jelenség, erre külön
is léteznek szabályok, szabványok. A lényeg az, hogy a nem megfelelő irányba
jutó fény akár a megfigyelő szemébe is
kerülhet. Ha a megfigyelendő környezethez képest ez a hatás erősebb, akkor
a megvilágítás látási zavart vagy kényelmetlenséget okozhat. Extrém esetben ez
balesetveszélyes is lehet azáltal, hogy
nem veszünk észre egy akadályt vagy
veszélyforrást. Több helyen tapasztaltam már, hogy pl. az épület lépcsője
nem látszik a káprázás miatt…
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Talán a „káros élettani és környezeti
hatás” az a pont, ami a legnehezebben
megfogható, számszerűsíthető. Viszont
ez az a hatás, ami leginkább kockázatot jelent a nem megfelelően tervezett
és/vagy kivitelezett világítás esetében.
Mindannyian ismerjük a jelenséget,
amikor a repülő rovarok a lámpa körül
keringenek. Naivan azt gondolhatnánk,
hogy szükségük van a fényre, de ez
nincs így – a fény, elsődlegesen a természetes fények, pl. a Hold látványa
navigációs támpont lehet. A mesterséges fény megjelenésével hamis támpontok kerülhetnek előtérbe, miáltal a
rovar csapdába esik. A kódolt navigációs elv segítségével nem tud onnan megszabadulni, vagy pedig nem tud rövid
idő alatt a sötétebb, távoli környezethez alkalmazkodni, és visszatér a világítás közelébe. Mindez akkor történik,
amikor éppen a táplálékszerzés lenne
a célja. Ennek elmaradása és a folyamatos energiafelhasználás (repülés) a
vesztét okozhatja. Az éjszaka virágport
gyűjtő rovarok esetében a fénycsapda
az éjszakai megporzás elmaradásához
is vezethet – ami a legújabb tudományos vizsgálatok szerint a nappali megporzást is hátrányosan érinti. Mindez
csak ízelítő volt a káros környezeti hatásokból. A számszerűsítés hiányában
is oda kell figyelni ezekre az aspektusokra azzal, hogy betartjuk a józan ész
által is diktált szabályokat.

Ami a szabályozásból kimaradt
Amikor az OTÉK 2017-es módosítását
előkészítették, már tudtuk azt, hogy a
színképi vonatkozásokra is figyelni kell.
Sajnos ez a javaslatom kimaradt a végső
szövegből, mert még nem volt közismert,
hogy milyen irányt vesz a világítástechnika. Azóta több olyan szabályozás
vagy javaslat született a nagyvilágban,
amelyben a mesterséges világítás kék
tartalmát igyekeznek visszaszorítani.
Habár a hazai szabályozásban mindez
nem szerepel, érdemes figyelembe venni
ezeket a kritériumokat is. A kék tartam
többféleképpen számszerűsíthető. Normál fényforrások esetében – amelyek
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fénye a fehérhez közeli – a korrelált
színhőmérséklet egy meghatározó men�nyiség. A mértékadó javaslatok 3000 Kben maximálják a színhőmérsékletet.
Budapest Világítási Mestertervében is
– bár nem az egész városra kiterjedően
− ez az érték szerepel.
A színhőmérséklet nem minden fényforrás esetében jelent jó metrikát. Ilyen
esetekben a rövid hullámhosszú (kék)
tartományban kibocsátott teljesítmény
százalékos arányát szokták limitálni.
Egy lehetséges példa (amit a csillagos
égbolt parkok esetében kell teljesíteni),
hogy az 550 nm alatti tartományban a
teljes teljesítmény maximum 25%-át
sugározhatja a fényforrás.
A legfrissebb ajánlásokban még szigorúbb kritériumok szerepelnek. Hogy
miért van erre szükség? Azért, mert az
élővilágot a látható tartományban leginkább a kék tartományban kibocsátott
fény zavarja. Erősebb a rovarokat érő
csapdázó hatás.
Nem kell messzire mennünk a káros
hatások vizsgálatakor. A legfrissebb
kutatási eredmények szerint azokon a
helyeken, ahol a kültéri világításban a
hideg fehér fények dominálnak (4000 K
színhőmérséklet körüli és feletti LEDek), nagyobb arányban fordul elő a
mell- és a prosztatarák, mint a klas�szikus nátriumlámpákkal megvilágított
területeken. A fiziológiai mechanizmus
régóta ismert. A melatoninhormon fontos szerepet játszik a napi ciklusunk
szabályozásában. Normál esetben éjszaka termelődik, segíti a nyugodt alvást. A megjelenő fények leállítják a
melatonin termelését, és természetes
körülmények között éppen ez segít a
reggeli ébredésben. Azonban az alvás
közben bennünket érő fény ugyanezt
a hatást válthatja ki: hamarabb leáll
a melatonin termelése, és nem tudunk
rendesen, pihentető módon aludni. A
nem megfelelő minőségű alvás is jelentős egészségügyi kockázati tényező, de
van ennél egy nagyobb probléma is. A
melatonin nemcsak az alvási ciklusunkat szabályozza, hanem erős antioxidáns is. Jelentős szerepet játszik bizo-

nyos daganatos sejtek kialakulásának
megakadályozásában. Ezek elsődlegesen a mellrákhoz és a prosztata daganatához kapcsolódnak, de a vastagbélrák is ebbe a csoportba sorolható.
A következő lépés a probléma megértéséhez a szem működésében rejlik.
Normál nappali látásunkat a retina közepes és hosszú hullámban érzékeny
csapjai határozzák meg. (Igazából a
kétféle csap színképérzékenysége nagyon hasonló: az egyik kicsivel a zöldebb, a másik kicsivel a vörös irányba
tolódik el. A szemben a kép feldolgozása különbözteti meg ténylegesen a
színeket.) A kékben érzékeny csapok
– amik már tényleg jóval rövidebb hullámhosszokon működnek – lényegesen
kevesebb számban szerepelnek, ös�szességében 10% az arányuk, de ez az
éles látás tartományában lecsökken
mindössze 2%-ra. A nappali látásunk
színképi érzékenységét így a másik
két csaptípus határozza meg. Ennek a
maximuma 555 nm-nél van. A szürkületben elveszítjük színes látásunkat,
mert a csapok már nem eléggé érzékenyek, szerepüket egyfajta pálcika
veszi át, amely sokkal érzékenyebb.
Színérzékenységünk eltolódik a rövidebb hullámhosszok irányába: a maximális érzékenységük 507 nm-en van.
Az utóbbi évtizedekben fedezték fel
a kutatók, hogy más fényérzékelők is
vannak szemünkben – ezek a fényérzékeny ganglionsejtek. A látásban közvetlenül nem vesznek részt, viszont információt juttatnak az agyba. Ez szabályozza
a cirkadián ritmusunkat – más néven a
biológiai óránkat – a melatoninhormon
termelésének irányításán keresztül. A
fényérzékeny ganglionsejtek érzékenységi maximuma a kék tartományban van,
460 nm környékén.
Milyen tanulságot vonhatunk le a fentiekből? Ha jól szeretnénk látni valamit,
akkor célszerű azt a nappali látás érzékenységi tartományában megvilágítani. A kifejezetten kékes fény nem járul
hozzá lényegesen ehhez a spektrális
sávhoz, viszont a melatoninhormon
termelésére gyakorolt hatása miatt ne-

Egy műemlék épület kapujába ültetett
fényvető Egerben. Méltó ez a világítás
ehhez a bejárathoz? Az OTÉK előírásainak
egyértelműen nem felel meg

Kommentár nélkül: mozgássérültrámpába
telepített fényvető a kaposvári pályaudvar bejáratánál. A kápráztató hatás
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gatív szerepe lehet. Nem véletlen tehát,
hogy a szabályozásokban oda kell(ene)
figyelni a fényforrások két emissziójának arányára.

Az OTÉK és a valóság
Habár az OTÉK sok szempontból egyértelmű iránymutatást ad, hatálybalépése óta folyamatosan megjelennek
olyan megoldások, amelyek gyökeresen
ellentmondanak a szabályozásnak. A
legkirívóbb példa a járdasíkba épített
fényvetők használata. Itt a fény kizárólag a horizont síkja fölé vetül. Leszámítva azt a – sokszor elhanyagolható
– fényáramrészt, ami a megvilágítandó
felületre jut, az égbolt irányába távozik.
Egyértelmű, hogy kerülni kellene ezt a
megoldást – sokszor csak rossz megszokás, divat az, ami miatt választják.
Funkciója megkérdőjelezhető. Pusztán
építészeti szempontból is ellentmondásos, ha erősen alulról világítanak meg
egy épületet. Hasonlóan ahhoz, milyen
természetellenesnek tűnik, ha alulról
világítanak meg egy emberi arcot vagy
mellszobrot, az épületek esetében is
a felülről érkező napfény határozza
meg az optimális megvilágítás irányát.
Eger sétálóutcájában, a Dobó utcában
lényegében minden bejárati kapu „kapott” egy járdasíki fényvetőt. A fotó jól

mutatja, mennyire zavaró a fények és
árnyékok erős kontrasztja. Az esztétikai hiba is elegendő, de a kapun kilépő embert is azonnal erős kápráztató
hatás éri, ami balesetveszélyes is lehet.
Sajnos az előbbi jelenség általánosan elterjedt. Majd minden városban találunk
hasonló eseteket. A kaposvári vasútállomás felújításakor szintén új díszvilágítást kapott – beleértve az emlegetett
megoldást. De azt túl is szárnyalja a
mozgássérültrámpa közepén elhelyezett
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fényvető – épp ott nehezíti meg kápráztató hatásával a közlekedést, ahol segíteni kellene a mozgásban. Ez az eset az
OTÉK rendelkezéseit gyakorlatilag minden pontjában megsérti.
A kaposvári eset azért is érdemel figyelmet, mert az Európában elsőként
létrejött Zselici Csillagoségbolt-park
közvetlen közelében van. A területen
az elsődleges veszélyeztető forrást Kaposvár fényei jelentik.
Tanulságos az is, miként kerül engedélyezésre egy ilyen világítás, holott egyértelműen látható volt, hogy az nem egyeztethető össze az OTÉK előírásaival. Sajnos
a jó szándék ellenére is születnek rossz
megoldások, egyszerűen azért, mert az
OTÉK rendelkezéseit nem feltétlenül
értelmezik megfelelően, és a fényszen�nyezés fogalomköre még mindig kevésbé ismert. A legfontosabb következtetés, hogy kiemelten kellene foglalkozni
a téma oktatásával mind az építészek,
mind a témában illetékes, a közigazgatásban dolgozó szakértők körében.
Felmerül a kérdés: hol kellene határt
szabni az alkotói szabadságnak, sok
esetben az építészi önmegvalósításnak? Például készülhet egy egyedi,
szép épület – amit az alkotója sötétedés után is látni-láttatni szeretne. Sok
esetben érthető a dolog, városi környe-

 A bárdudvarnoki óvoda díszvilágítása. Érthetetlen, hogy a csillagos égbolt
park közvetlen szomszédságában megvalósulhatott
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Talán a „káros élettani és környezeti
hatás” az a pont, ami a legnehezebben
megfogható, számszerűsíthető. Viszont
ez az a hatás, ami leginkább kockázatot jelent a nem megfelelően tervezett
és/vagy kivitelezett világítás esetében.
Mindannyian ismerjük a jelenséget,
amikor a repülő rovarok a lámpa körül
keringenek. Naivan azt gondolhatnánk,
hogy szükségük van a fényre, de ez
nincs így – a fény, elsődlegesen a természetes fények, pl. a Hold látványa
navigációs támpont lehet. A mesterséges fény megjelenésével hamis támpontok kerülhetnek előtérbe, miáltal a
rovar csapdába esik. A kódolt navigációs elv segítségével nem tud onnan megszabadulni, vagy pedig nem tud rövid
idő alatt a sötétebb, távoli környezethez alkalmazkodni, és visszatér a világítás közelébe. Mindez akkor történik,
amikor éppen a táplálékszerzés lenne
a célja. Ennek elmaradása és a folyamatos energiafelhasználás (repülés) a
vesztét okozhatja. Az éjszaka virágport
gyűjtő rovarok esetében a fénycsapda
az éjszakai megporzás elmaradásához
is vezethet – ami a legújabb tudományos vizsgálatok szerint a nappali megporzást is hátrányosan érinti. Mindez
csak ízelítő volt a káros környezeti hatásokból. A számszerűsítés hiányában
is oda kell figyelni ezekre az aspektusokra azzal, hogy betartjuk a józan ész
által is diktált szabályokat.

Ami a szabályozásból kimaradt
Amikor az OTÉK 2017-es módosítását
előkészítették, már tudtuk azt, hogy a
színképi vonatkozásokra is figyelni kell.
Sajnos ez a javaslatom kimaradt a végső
szövegből, mert még nem volt közismert,
hogy milyen irányt vesz a világítástechnika. Azóta több olyan szabályozás
vagy javaslat született a nagyvilágban,
amelyben a mesterséges világítás kék
tartalmát igyekeznek visszaszorítani.
Habár a hazai szabályozásban mindez
nem szerepel, érdemes figyelembe venni
ezeket a kritériumokat is. A kék tartam
többféleképpen számszerűsíthető. Normál fényforrások esetében – amelyek
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fénye a fehérhez közeli – a korrelált
színhőmérséklet egy meghatározó men�nyiség. A mértékadó javaslatok 3000 Kben maximálják a színhőmérsékletet.
Budapest Világítási Mestertervében is
– bár nem az egész városra kiterjedően
− ez az érték szerepel.
A színhőmérséklet nem minden fényforrás esetében jelent jó metrikát. Ilyen
esetekben a rövid hullámhosszú (kék)
tartományban kibocsátott teljesítmény
százalékos arányát szokták limitálni.
Egy lehetséges példa (amit a csillagos
égbolt parkok esetében kell teljesíteni),
hogy az 550 nm alatti tartományban a
teljes teljesítmény maximum 25%-át
sugározhatja a fényforrás.
A legfrissebb ajánlásokban még szigorúbb kritériumok szerepelnek. Hogy
miért van erre szükség? Azért, mert az
élővilágot a látható tartományban leginkább a kék tartományban kibocsátott
fény zavarja. Erősebb a rovarokat érő
csapdázó hatás.
Nem kell messzire mennünk a káros
hatások vizsgálatakor. A legfrissebb
kutatási eredmények szerint azokon a
helyeken, ahol a kültéri világításban a
hideg fehér fények dominálnak (4000 K
színhőmérséklet körüli és feletti LEDek), nagyobb arányban fordul elő a
mell- és a prosztatarák, mint a klas�szikus nátriumlámpákkal megvilágított
területeken. A fiziológiai mechanizmus
régóta ismert. A melatoninhormon fontos szerepet játszik a napi ciklusunk
szabályozásában. Normál esetben éjszaka termelődik, segíti a nyugodt alvást. A megjelenő fények leállítják a
melatonin termelését, és természetes
körülmények között éppen ez segít a
reggeli ébredésben. Azonban az alvás
közben bennünket érő fény ugyanezt
a hatást válthatja ki: hamarabb leáll
a melatonin termelése, és nem tudunk
rendesen, pihentető módon aludni. A
nem megfelelő minőségű alvás is jelentős egészségügyi kockázati tényező, de
van ennél egy nagyobb probléma is. A
melatonin nemcsak az alvási ciklusunkat szabályozza, hanem erős antioxidáns is. Jelentős szerepet játszik bizo-

nyos daganatos sejtek kialakulásának
megakadályozásában. Ezek elsődlegesen a mellrákhoz és a prosztata daganatához kapcsolódnak, de a vastagbélrák is ebbe a csoportba sorolható.
A következő lépés a probléma megértéséhez a szem működésében rejlik.
Normál nappali látásunkat a retina közepes és hosszú hullámban érzékeny
csapjai határozzák meg. (Igazából a
kétféle csap színképérzékenysége nagyon hasonló: az egyik kicsivel a zöldebb, a másik kicsivel a vörös irányba
tolódik el. A szemben a kép feldolgozása különbözteti meg ténylegesen a
színeket.) A kékben érzékeny csapok
– amik már tényleg jóval rövidebb hullámhosszokon működnek – lényegesen
kevesebb számban szerepelnek, ös�szességében 10% az arányuk, de ez az
éles látás tartományában lecsökken
mindössze 2%-ra. A nappali látásunk
színképi érzékenységét így a másik
két csaptípus határozza meg. Ennek a
maximuma 555 nm-nél van. A szürkületben elveszítjük színes látásunkat,
mert a csapok már nem eléggé érzékenyek, szerepüket egyfajta pálcika
veszi át, amely sokkal érzékenyebb.
Színérzékenységünk eltolódik a rövidebb hullámhosszok irányába: a maximális érzékenységük 507 nm-en van.
Az utóbbi évtizedekben fedezték fel
a kutatók, hogy más fényérzékelők is
vannak szemünkben – ezek a fényérzékeny ganglionsejtek. A látásban közvetlenül nem vesznek részt, viszont információt juttatnak az agyba. Ez szabályozza
a cirkadián ritmusunkat – más néven a
biológiai óránkat – a melatoninhormon
termelésének irányításán keresztül. A
fényérzékeny ganglionsejtek érzékenységi maximuma a kék tartományban van,
460 nm környékén.
Milyen tanulságot vonhatunk le a fentiekből? Ha jól szeretnénk látni valamit,
akkor célszerű azt a nappali látás érzékenységi tartományában megvilágítani. A kifejezetten kékes fény nem járul
hozzá lényegesen ehhez a spektrális
sávhoz, viszont a melatoninhormon
termelésére gyakorolt hatása miatt ne-

Egy műemlék épület kapujába ültetett
fényvető Egerben. Méltó ez a világítás
ehhez a bejárathoz? Az OTÉK előírásainak
egyértelműen nem felel meg

Kommentár nélkül: mozgássérültrámpába
telepített fényvető a kaposvári pályaudvar bejáratánál. A kápráztató hatás
egyértelmű





gatív szerepe lehet. Nem véletlen tehát,
hogy a szabályozásokban oda kell(ene)
figyelni a fényforrások két emissziójának arányára.

Az OTÉK és a valóság
Habár az OTÉK sok szempontból egyértelmű iránymutatást ad, hatálybalépése óta folyamatosan megjelennek
olyan megoldások, amelyek gyökeresen
ellentmondanak a szabályozásnak. A
legkirívóbb példa a járdasíkba épített
fényvetők használata. Itt a fény kizárólag a horizont síkja fölé vetül. Leszámítva azt a – sokszor elhanyagolható
– fényáramrészt, ami a megvilágítandó
felületre jut, az égbolt irányába távozik.
Egyértelmű, hogy kerülni kellene ezt a
megoldást – sokszor csak rossz megszokás, divat az, ami miatt választják.
Funkciója megkérdőjelezhető. Pusztán
építészeti szempontból is ellentmondásos, ha erősen alulról világítanak meg
egy épületet. Hasonlóan ahhoz, milyen
természetellenesnek tűnik, ha alulról
világítanak meg egy emberi arcot vagy
mellszobrot, az épületek esetében is
a felülről érkező napfény határozza
meg az optimális megvilágítás irányát.
Eger sétálóutcájában, a Dobó utcában
lényegében minden bejárati kapu „kapott” egy járdasíki fényvetőt. A fotó jól

mutatja, mennyire zavaró a fények és
árnyékok erős kontrasztja. Az esztétikai hiba is elegendő, de a kapun kilépő embert is azonnal erős kápráztató
hatás éri, ami balesetveszélyes is lehet.
Sajnos az előbbi jelenség általánosan elterjedt. Majd minden városban találunk
hasonló eseteket. A kaposvári vasútállomás felújításakor szintén új díszvilágítást kapott – beleértve az emlegetett
megoldást. De azt túl is szárnyalja a
mozgássérültrámpa közepén elhelyezett
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fényvető – épp ott nehezíti meg kápráztató hatásával a közlekedést, ahol segíteni kellene a mozgásban. Ez az eset az
OTÉK rendelkezéseit gyakorlatilag minden pontjában megsérti.
A kaposvári eset azért is érdemel figyelmet, mert az Európában elsőként
létrejött Zselici Csillagoségbolt-park
közvetlen közelében van. A területen
az elsődleges veszélyeztető forrást Kaposvár fényei jelentik.
Tanulságos az is, miként kerül engedélyezésre egy ilyen világítás, holott egyértelműen látható volt, hogy az nem egyeztethető össze az OTÉK előírásaival. Sajnos
a jó szándék ellenére is születnek rossz
megoldások, egyszerűen azért, mert az
OTÉK rendelkezéseit nem feltétlenül
értelmezik megfelelően, és a fényszen�nyezés fogalomköre még mindig kevésbé ismert. A legfontosabb következtetés, hogy kiemelten kellene foglalkozni
a téma oktatásával mind az építészek,
mind a témában illetékes, a közigazgatásban dolgozó szakértők körében.
Felmerül a kérdés: hol kellene határt
szabni az alkotói szabadságnak, sok
esetben az építészi önmegvalósításnak? Például készülhet egy egyedi,
szép épület – amit az alkotója sötétedés után is látni-láttatni szeretne. Sok
esetben érthető a dolog, városi környe-

 A bárdudvarnoki óvoda díszvilágítása. Érthetetlen, hogy a csillagos égbolt
park közvetlen szomszédságában megvalósulhatott
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Jó és rossz lámpák. Ábra: Kolláth Zoltán
tásra? Többünk véleménye, hogy nincs.
Az építész felelőssége, hogy az általa
teremtett környezet minta legyen, az
óvodás gyerekek előtt ne jelenjen meg
egy kerülendő megoldás.
Ugyanakkor örvendetes, hogy Répáshuta mellett Bárdudvarnok az a település,
ahol egy kiemelt, fényszennyezéssel
kapcsolatos projekt segítségével megújítjuk a közvilágítás egészét. Olyan
útvilágítást szeretnénk létrehozni, ami
nemzetközi szinten is mintaszerűnek
tekinthető. Ezzel a világítással végképp
nem egyeztethető össze az óvoda fényszennyező ragyogása.
A talajsíkban elhelyezett fényvetőknek még egy kockázatuk van – éppen a
gyermekek esetében. LED-ek segítségével ma már tudnak lényegesen kisebb
felületű fényforrásokat gyártani. Ez
azzal jár, hogy azonos világítási teljesítmény kisebb felületről származik, a
felületi fényessége, azaz fénysűrűsége
nagyobb lesz. Manapság az elérhető
maximális fénysűrűség már akkora, ami
kisgyermekek esetében eléri a látáskárosodás kockázatát. Szerencsére ilyen
durva esettel még nem találkoztam,
de sajnos megvan annak a lehetősége,
hogy megfelelő ismeretek, információ
hiányában megvalósuljon − például egy
sétálóutcában − egy ilyen berendezés.
Ott, ahol egy kisgyermek közelről rácsodálkozhat az erős fényre.

Látszólag szabályszerű, de mégis kerülendő…

zetben a díszvilágításra is szükség van.
De mi a helyzet akkor, ha mindez a nemzetközileg is elismert és védett csillagos
égbolt park peremén lévő településen
valósul meg – ráadásul közpénzből –,
és az épület egy óvoda? Szükség van
egy ilyen létesítménynél a díszvilágí-
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Mint említettem, sajnos az OTÉK nem
tartalmazza még a színképi szempontokat a fényszennyezés aspektusából.
Pedig nagyon időszerű lenne a dolog,
mert az erős kék tartam mind környezeti, mind humán egészségügyi szempontból nagyon sok kockázatot rejt.
Ami még aggasztóbb, hogy ez is egy
olyan tény, ami nem eléggé ismeretes
– többek között az építészek körében
sem. Még a jogkövető tervező is nagyot
tévedhet ebben az esetben, hiszen a
szabványok sem veszik figyelembe ezt
a szempontot. A miértre egyszerű a válasz. Ott, ahol limitálják a lakóépületek



ablakaiban a vertikális megvilágítást
(azaz a felület egy négyzetméterére
eső fényáramot), a maximális értéket
a hagyományos fényforrások (azaz izzólámpák, nátriumlámpák stb.) szempontjából határozták meg. Szigorúbb
esetekben 1 lux körüli maximális megvilágítást szoktak javasolni az ablaksíkban, vagy az ingatlanon belül. Hogy
mi a zavaró, az szubjektív. Van, aki a
telihold fénye mellett sem tud jól aludni, ami kb. 0,1-0,2 lux megvilágításnak
felel meg.
Hogy érezzük a fényforrás színéből
eredő problémát, hasonlítsuk össze a
nátriumlámpa fényét egy extrémebb
(460 nm központi hullámhosszúságú)
kék színű LED fényével! Tételezzük fel,
hogy egy precíz megvilágításmérővel
mindkét esetben 1 lux megvilágítást
mérünk az ablakunkban. Ekkor a kék
LED látható tartományban kibocsátott
fizikai (tehát nem az emberi látáshoz
súlyozott) teljesítménye közel 10-szerese a nátriumlámpáénak. De még meglepőbb, ha azt hasonlítjuk össze, hogy
a melatonintermelés elnyomása szempontjából mennyivel erősebb a kék
fény. Ebben az esetben azonos, „hivatalos” luxokban mért megvilágítás esetén a kék LED több mint százszor erősebbnek, azaz károsabbnak bizonyul a
hagyományos sárgás fénynél. Ha nem a
nátriumlámpához, hanem a környezeti
és egészségügyi szempontból optimális
foszforos borostyánsárga LED-ekhez
hasonlítjuk, akkor a kék LED iménti
szorzószáma már több mint 700-szoros
a cirkadiánritmus megzavarása szempontjából. Kérdés persze, hogy ilyen
tisztán kékes fényű LED-eket mennyire
használnak az épületek világítására. A
válasz – ismét csak sajnos – az, hogy
kezdik megszeretni az építészek…
A legprominensebb példa a Duna Aréna
világítása. Sokszor egész éjszaka működik a kék díszvilágítás. A közelben lakók
kértek tőlem szakvéleményt, mert elmondásuk szerint zavarja őket a nyugodt
pihenésben és alvásban. Megfelelően
kialakított szabványok, szabályozások
hiányában nem állíthatjuk egyértelműen,

Kék díszvilágítás, Duna Aréna

hogy nem helyénvaló a díszvilágítás. A
kérdéses lakás hálószobájának ablakában mindössze a telihold fényével azonos besugárzás mérhető a teljes látható
tartományban. Sok esetben ennek többszörösét is engedélyezik a szabványok.
Viszont, ha figyelembe vennénk azt,
hogy a melatonintermelés szempontjából több százszoros eltérések lehetnek
egy normál világításhoz képest, akkor
kiderül: jobban oda kellene figyelni.
Fényes és világos felületek megvilágításánál ráadásul az a kritérium is sérül
a valóságban, hogy ne világítsunk a horizont iránya fölé. Igaz, hogy a fényvetőkből nem távozik közvetlenül fény az
égbolt irányába, de a felületről visszaszóródó fény közel fele az égbolt irányában vész el. Látszólag szabályos, de
mégis ugyanakkora a környezeti hatása,
mint egy szabálytalan megvilágításénak.

Összességében elmondhatjuk, hogy a
Duna Aréna díszvilágítása is a kerülendő példák közé tartozik. Bizonyos szempontból érthető a Duna kapcsán a kék
szín választása, de a narancssárga fény
nagyságrendekkel környezetbarátabb
lenne, a világítás éjfél utáni lekapcsolásával pedig tovább lehetne javítani a
problémán.

Mit tehetünk?
Szükség lenne a kültéri világítás létesítésének még szigorúbb jogi szabályozására, annak precíz értelmezésére, a
meglévő és jövőbeli törvények szigorú
betartatására. De ezek nélkül is jelentősen környezet- és emberbarátibb
megoldások születhetnének egy kis
odafigyeléssel. A legtöbb esetben nem
csorbulna az esztétikai érték sem azáltal, hogy figyelembe vesszük az alapve-

tő optikai, fényterjedési és fiziológiai
szempontokat. Az OTÉK végül is erre
mutat rá: csak akkor, azon a helyen,
abba az irányba világítsunk, amikor
és ahol a fényre szükség van, teljesíti funkcióját, de annál nem többet.
Ha azt is figyelembe vesszük, hogy a
fény spektrális összetétele jelentősen
befolyásolja a fény ökológiai lábnyomát, akkor további lépéseket tehetünk
egy jobb minőségű világítás irányába. A már említett bárdudvarnoki és
répáshutai közvilágítási rekonstrukciónak éppen az az egyik fő eleme, hogy
csúcsidőn kívül csak borostyánsárga
fénnyel világítunk majd – ezzel jelentősen csökkenthető az ökológiai kockázat, és javul a lakók életminősége.
Láttuk, hogy sok probléma van még.
Hosszasan sorolhatnánk az erősen
fényszennyező, az OTÉK előírásaival
ellentétes megoldásokat. Kis falvaktól
egészen az Országház díszvilágításáig találunk ilyeneket. Sok esetben a
járókelők is szóvá teszik a problémát
– ilyen eset például a Batthyány tér
díszvilágítása. Vajon megszüntethető-e
a mostani felújításnál a csarnok előtti,
a burkolatba helyezett díszvilágítás?
Rengeteg munkánk van még − oktatóknak, kutatóknak, tervezőknek −, hogy
felhívjuk a figyelmet a problémára, és
minél szélesebb körben ismertessük
azt. Az építészek mindebben nagyon
sokat segíthetnek.
Jelen publikáció részben az EFOP-3.6.216-2017-00014 – Nemzetközi kutatási
környezet kialakítása a fényszennyezés vizsgálatának területén című projekt támogatásával valósult meg.

One of the greatest problems of the modern age is light pollution. In the absence of adequate literature and regulation, it is difficult to know what is acceptable
and what is to be avoided. The subject is all the more timely given the lightning-fast development of lighting technology in recent times. As light has become
less costly, less energy is consumed for more intense artificial lighting. Even though the OTÉK provides clear guidance in many respects, solutions have emerged
that radically contradict regulations, such as embedding floodlights into the pavement plane, to questionable results. There is a need for even more stringent
legal regulation for the establishment of outdoor lighting, including its precise interpretation, as well as for the strict enforcement of current and future laws.
However, even without such regulation, ergonomically better and more environmentally friendly solutions could be reached with a little more dedication. In
most cases, the aesthetic value is not affected by the enforcement of such practical considerations as the basic optical, light propagation and physiological
aspects. In fact, the OTÉK points in the same direction by advising the use of lighting only when, where and to the extent absolutely required. Also, if we take into
consideration that the spectral composition of light significantly influences its ecological footprint, we can take further steps towards a better quality lighting.

Utazó konferencia

50

51


Jó és rossz lámpák. Ábra: Kolláth Zoltán
tásra? Többünk véleménye, hogy nincs.
Az építész felelőssége, hogy az általa
teremtett környezet minta legyen, az
óvodás gyerekek előtt ne jelenjen meg
egy kerülendő megoldás.
Ugyanakkor örvendetes, hogy Répáshuta mellett Bárdudvarnok az a település,
ahol egy kiemelt, fényszennyezéssel
kapcsolatos projekt segítségével megújítjuk a közvilágítás egészét. Olyan
útvilágítást szeretnénk létrehozni, ami
nemzetközi szinten is mintaszerűnek
tekinthető. Ezzel a világítással végképp
nem egyeztethető össze az óvoda fényszennyező ragyogása.
A talajsíkban elhelyezett fényvetőknek még egy kockázatuk van – éppen a
gyermekek esetében. LED-ek segítségével ma már tudnak lényegesen kisebb
felületű fényforrásokat gyártani. Ez
azzal jár, hogy azonos világítási teljesítmény kisebb felületről származik, a
felületi fényessége, azaz fénysűrűsége
nagyobb lesz. Manapság az elérhető
maximális fénysűrűség már akkora, ami
kisgyermekek esetében eléri a látáskárosodás kockázatát. Szerencsére ilyen
durva esettel még nem találkoztam,
de sajnos megvan annak a lehetősége,
hogy megfelelő ismeretek, információ
hiányában megvalósuljon − például egy
sétálóutcában − egy ilyen berendezés.
Ott, ahol egy kisgyermek közelről rácsodálkozhat az erős fényre.

Látszólag szabályszerű, de mégis kerülendő…

zetben a díszvilágításra is szükség van.
De mi a helyzet akkor, ha mindez a nemzetközileg is elismert és védett csillagos
égbolt park peremén lévő településen
valósul meg – ráadásul közpénzből –,
és az épület egy óvoda? Szükség van
egy ilyen létesítménynél a díszvilágí-
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Ami még aggasztóbb, hogy ez is egy
olyan tény, ami nem eléggé ismeretes
– többek között az építészek körében
sem. Még a jogkövető tervező is nagyot
tévedhet ebben az esetben, hiszen a
szabványok sem veszik figyelembe ezt
a szempontot. A miértre egyszerű a válasz. Ott, ahol limitálják a lakóépületek
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eső fényáramot), a maximális értéket
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hogy a melatonintermelés szempontjából több százszoros eltérések lehetnek
egy normál világításhoz képest, akkor
kiderül: jobban oda kellene figyelni.
Fényes és világos felületek megvilágításánál ráadásul az a kritérium is sérül
a valóságban, hogy ne világítsunk a horizont iránya fölé. Igaz, hogy a fényvetőkből nem távozik közvetlenül fény az
égbolt irányába, de a felületről visszaszóródó fény közel fele az égbolt irányában vész el. Látszólag szabályos, de
mégis ugyanakkora a környezeti hatása,
mint egy szabálytalan megvilágításénak.

Összességében elmondhatjuk, hogy a
Duna Aréna díszvilágítása is a kerülendő példák közé tartozik. Bizonyos szempontból érthető a Duna kapcsán a kék
szín választása, de a narancssárga fény
nagyságrendekkel környezetbarátabb
lenne, a világítás éjfél utáni lekapcsolásával pedig tovább lehetne javítani a
problémán.

Mit tehetünk?
Szükség lenne a kültéri világítás létesítésének még szigorúbb jogi szabályozására, annak precíz értelmezésére, a
meglévő és jövőbeli törvények szigorú
betartatására. De ezek nélkül is jelentősen környezet- és emberbarátibb
megoldások születhetnének egy kis
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tő optikai, fényterjedési és fiziológiai
szempontokat. Az OTÉK végül is erre
mutat rá: csak akkor, azon a helyen,
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Ha azt is figyelembe vesszük, hogy a
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egy jobb minőségű világítás irányába. A már említett bárdudvarnoki és
répáshutai közvilágítási rekonstrukciónak éppen az az egyik fő eleme, hogy
csúcsidőn kívül csak borostyánsárga
fénnyel világítunk majd – ezzel jelentősen csökkenthető az ökológiai kockázat, és javul a lakók életminősége.
Láttuk, hogy sok probléma van még.
Hosszasan sorolhatnánk az erősen
fényszennyező, az OTÉK előírásaival
ellentétes megoldásokat. Kis falvaktól
egészen az Országház díszvilágításáig találunk ilyeneket. Sok esetben a
járókelők is szóvá teszik a problémát
– ilyen eset például a Batthyány tér
díszvilágítása. Vajon megszüntethető-e
a mostani felújításnál a csarnok előtti,
a burkolatba helyezett díszvilágítás?
Rengeteg munkánk van még − oktatóknak, kutatóknak, tervezőknek −, hogy
felhívjuk a figyelmet a problémára, és
minél szélesebb körben ismertessük
azt. Az építészek mindebben nagyon
sokat segíthetnek.
Jelen publikáció részben az EFOP-3.6.216-2017-00014 – Nemzetközi kutatási
környezet kialakítása a fényszennyezés vizsgálatának területén című projekt támogatásával valósult meg.

One of the greatest problems of the modern age is light pollution. In the absence of adequate literature and regulation, it is difficult to know what is acceptable
and what is to be avoided. The subject is all the more timely given the lightning-fast development of lighting technology in recent times. As light has become
less costly, less energy is consumed for more intense artificial lighting. Even though the OTÉK provides clear guidance in many respects, solutions have emerged
that radically contradict regulations, such as embedding floodlights into the pavement plane, to questionable results. There is a need for even more stringent
legal regulation for the establishment of outdoor lighting, including its precise interpretation, as well as for the strict enforcement of current and future laws.
However, even without such regulation, ergonomically better and more environmentally friendly solutions could be reached with a little more dedication. In
most cases, the aesthetic value is not affected by the enforcement of such practical considerations as the basic optical, light propagation and physiological
aspects. In fact, the OTÉK points in the same direction by advising the use of lighting only when, where and to the extent absolutely required. Also, if we take into
consideration that the spectral composition of light significantly influences its ecological footprint, we can take further steps towards a better quality lighting.
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Baranya megyében a Hosszúhetényhez tartozó Püspökszentlászló egyutcás kis zsákfalu a
Zengő lábánál. A völgy egyik hegyoldalára kanyaruló utcáját csak északra határolják a lejtőnek támaszkodó, az utcára merőleges tengelyű házak. Végpontja az összezáruló hegylánc
előtt az Esterházy Pál László pécsi püspök által építtetett copf stílusú kupolás templom
(1797), mögötte a vele egykorú, emeletes püspöki nyaraló.
Az erdők övezte kis településnek a keskeny út állapota miatt is minimális az autóforgalma, ezért a csend, a magány, a jó levegő, a természettel való kapcsolat élményét
nyújtja a látogatóknak.
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A püspöki nyaralóban működő szeretetotthon lakóinak lelki gondozásával
1982-ben Vácz Jenő (1914–2003) jezsuita szerzetest bízták meg. Lelkigyakorlatai, majd az életrendezés-programja
távolabbról is egyre több embert vonzott a településre. Fogadásukra megfelelő helyszínt keresve, rendjének
támogatásával és adományok révén
megvásárolta a falu közepén megüresedett plébánosházat. A régi épület
helyén 1993–1995 között új épületet
emelt. Ahogy nőtt a lelkigyakorlatokra
érkezők száma, az első épületszárnyban
lévő gyülekezeti terem meghosszabbításával a felső kijárathoz sátorszerű,
hullámos tetejű kis kápolnát építtetett
(1998–2002) Novotny Béla pécsi belsőépítész tervei alapján, Takács Gyula építész műszaki irányításával. Ezt
a Mindszenty József-emlékkápolnát
(Mindszenty hercegprímást 1955-ben
a püspöki nyaralóban tartották fogva)
a Szent Család tiszteletére szentelték.
Novotny Béla további tervezői közreműködésével a Jézus Társaság Alapítvány megbízására a Széchenyi Terv, az
Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatással az intézmény működésének évtizedes jubileumára (2004) felépült a családosok
fogadására is alkalmas szálláshelyekkel kibővült épület: az Életrendezés
Háza. A ház az ide húzódó embereknek
elmélyülésre, családi együttlétre, istenkeresésre alkalmas békés környezetet
nyújt. Novotny alkotói sokoldalúságát
tanúsítja itt minden: az épített környezet (épület, kápolna és berendezése),

majd a kert megformálása: a Mária meditációs ösvény kialakítása. A munka
szakaszos jellege, a megvalósulás elhúzódása miatt a híradások inkább az ott
folyó tevékenységgel foglalkoztak − annak művészi kerete, értékei nem kaptak
kellő figyelmet. Az építményegyüttes
jó példája annak a nyitottságnak és
rugalmasságnak, amelyet az egyház a
kortárs képzőművészet iránt tanúsít.
A kápolna belső terének egységét,
hangulatát a tető szépen ácsolt faszerkezete, a vörösfenyő faburkolatok és
berendezés: az oltár, a szentségház,
a papi székek míves, rusztikus kialakítása határozza meg. Oltárképként is
funkcionál a nagy, félköríves záródású
ablakban a Szent Családot ábrázoló, ólmozott festett üvegkép, amit Jegenyés
János (1946–2008) pécsi üvegtervező iparművész készített 2004-ben. Az
1930-as évek klasszikus modern üvegablakainak színgazdag, konstruktivista
stilizációjával ábrázolja a lapos tetős
házakkal konkretizált helyszín előtt
frontálisan ábrázolt női és férfialakot,
akiket gyermekük kapcsol össze.
2013-ra adományokból és pályázati
forrásból Novotny Béla tervei alapján
elkészült a ház mögötti udvarrendezés,
szabadtéri rendezvény- és előadótérrel,
valamint a gyermekes családok számára kis játszótérrel, beszélgetőhelyek
kialakításával. [Piffkó László: Az életrendezés házának születése. In: Az életrendezés apostola. Vácz Jenő atya emlékezete. Budapest, 2014, 193–232. o.]

Ami az Életrendezés Házát e kápolnán
kívül még különlegessé és a művészetszeretők figyelmére is méltóvá, felkeresésre érdemessé teszi, az a hegyoldalra
felfutó kertjében a 2014–2015-ben megvalósult Mária-ösvény. A kertrendezés
ilyen módon történő megvalósításának
ötlete 2011-ben merült fel. 2012-ben
Novotny Béla elkészítette a körsétány
tervét, azt javasolva, hogy a stációk
sokféle építészeti anyaghasználatának
megfelelően ez érvényesüljön a plasztikai alkotásoknál is, amelyeket más-más
szobrász készítsen. A meghívásos szobrászati pályázaton Kertészfi Ágnes terve alapján döntöttek az üveg használata
mellett, és az ő megbízásáról. Kertészfi
Ágnes – Novotny Béla építésszel együttműködve − 2014-ben elkészítette a végső tervváltozatot, és még abban az évben megkezdődött a megvalósítás.

52

53

Baranya megyében a Hosszúhetényhez tartozó Püspökszentlászló egyutcás kis zsákfalu a
Zengő lábánál. A völgy egyik hegyoldalára kanyaruló utcáját csak északra határolják a lejtőnek támaszkodó, az utcára merőleges tengelyű házak. Végpontja az összezáruló hegylánc
előtt az Esterházy Pál László pécsi püspök által építtetett copf stílusú kupolás templom
(1797), mögötte a vele egykorú, emeletes püspöki nyaraló.
Az erdők övezte kis településnek a keskeny út állapota miatt is minimális az autóforgalma, ezért a csend, a magány, a jó levegő, a természettel való kapcsolat élményét
nyújtja a látogatóknak.
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Kertészfi Ágnes
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A püspöki nyaralóban működő szeretetotthon lakóinak lelki gondozásával
1982-ben Vácz Jenő (1914–2003) jezsuita szerzetest bízták meg. Lelkigyakorlatai, majd az életrendezés-programja
távolabbról is egyre több embert vonzott a településre. Fogadásukra megfelelő helyszínt keresve, rendjének
támogatásával és adományok révén
megvásárolta a falu közepén megüresedett plébánosházat. A régi épület
helyén 1993–1995 között új épületet
emelt. Ahogy nőtt a lelkigyakorlatokra
érkezők száma, az első épületszárnyban
lévő gyülekezeti terem meghosszabbításával a felső kijárathoz sátorszerű,
hullámos tetejű kis kápolnát építtetett
(1998–2002) Novotny Béla pécsi belsőépítész tervei alapján, Takács Gyula építész műszaki irányításával. Ezt
a Mindszenty József-emlékkápolnát
(Mindszenty hercegprímást 1955-ben
a püspöki nyaralóban tartották fogva)
a Szent Család tiszteletére szentelték.
Novotny Béla további tervezői közreműködésével a Jézus Társaság Alapítvány megbízására a Széchenyi Terv, az
Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatással az intézmény működésének évtizedes jubileumára (2004) felépült a családosok
fogadására is alkalmas szálláshelyekkel kibővült épület: az Életrendezés
Háza. A ház az ide húzódó embereknek
elmélyülésre, családi együttlétre, istenkeresésre alkalmas békés környezetet
nyújt. Novotny alkotói sokoldalúságát
tanúsítja itt minden: az épített környezet (épület, kápolna és berendezése),

majd a kert megformálása: a Mária meditációs ösvény kialakítása. A munka
szakaszos jellege, a megvalósulás elhúzódása miatt a híradások inkább az ott
folyó tevékenységgel foglalkoztak − annak művészi kerete, értékei nem kaptak
kellő figyelmet. Az építményegyüttes
jó példája annak a nyitottságnak és
rugalmasságnak, amelyet az egyház a
kortárs képzőművészet iránt tanúsít.
A kápolna belső terének egységét,
hangulatát a tető szépen ácsolt faszerkezete, a vörösfenyő faburkolatok és
berendezés: az oltár, a szentségház,
a papi székek míves, rusztikus kialakítása határozza meg. Oltárképként is
funkcionál a nagy, félköríves záródású
ablakban a Szent Családot ábrázoló, ólmozott festett üvegkép, amit Jegenyés
János (1946–2008) pécsi üvegtervező iparművész készített 2004-ben. Az
1930-as évek klasszikus modern üvegablakainak színgazdag, konstruktivista
stilizációjával ábrázolja a lapos tetős
házakkal konkretizált helyszín előtt
frontálisan ábrázolt női és férfialakot,
akiket gyermekük kapcsol össze.
2013-ra adományokból és pályázati
forrásból Novotny Béla tervei alapján
elkészült a ház mögötti udvarrendezés,
szabadtéri rendezvény- és előadótérrel,
valamint a gyermekes családok számára kis játszótérrel, beszélgetőhelyek
kialakításával. [Piffkó László: Az életrendezés házának születése. In: Az életrendezés apostola. Vácz Jenő atya emlékezete. Budapest, 2014, 193–232. o.]

Ami az Életrendezés Házát e kápolnán
kívül még különlegessé és a művészetszeretők figyelmére is méltóvá, felkeresésre érdemessé teszi, az a hegyoldalra
felfutó kertjében a 2014–2015-ben megvalósult Mária-ösvény. A kertrendezés
ilyen módon történő megvalósításának
ötlete 2011-ben merült fel. 2012-ben
Novotny Béla elkészítette a körsétány
tervét, azt javasolva, hogy a stációk
sokféle építészeti anyaghasználatának
megfelelően ez érvényesüljön a plasztikai alkotásoknál is, amelyeket más-más
szobrász készítsen. A meghívásos szobrászati pályázaton Kertészfi Ágnes terve alapján döntöttek az üveg használata
mellett, és az ő megbízásáról. Kertészfi
Ágnes – Novotny Béla építésszel együttműködve − 2014-ben elkészítette a végső tervváltozatot, és még abban az évben megkezdődött a megvalósítás.
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szálakác: kétoldalt a beépített padok,
a hátfal előtt jászol szalmával. Fölötte
ívelt nyílásban az üvegdombormű, a
betlehemi csillaggal. Ragyogása, ahogy
a fényt hozza (az istálló derengését is
felidéző) belsőbe, a betlehemi misztériumra, a világ világosságának születésére utal. A falazott boltív fölött az
erdősmecskei szanált temető egy IHS
monogramos sírkőtöredéke, a bejáratnál ugyanonnan származó évszámos kő
van beillesztve.

Szeplőtelen fogantatás

A sok növény telepítésével (kertterv:
Szabó József) egybekapcsolt területrendezés során a hegyoldal két szintjét
összekötő körsétányt vallási tartalomra,
Mária életének eseményeire utaló üvegkompozíciókkal jelölt nyolc stációépítmény, pihenőhely tagolja. Kényelmes
padjain, székein a látogató rácsodálkozhat az erdő borította hegylánc fenséges látványára is. Eredeti megoldás
a meredek kert ilyen hasznosítása, az
áhítat helyszínévé emelése. Előkép nélküli, a helyszín adottságaira tervezett
az együttes – a kálváriáknak a többnyire
tengelyes szimmetriát követő hagyományától is merőben különbözik. Változatos építészeti alakítással és anyaghasználattal, az építész és a szobrász példás
együttműködésével valósult meg. Az
üvegszobrok alkalmazása teszi egyedülállóvá a Mária-ösvényt, ahol Kertészfi
Ágnes Ferenczy Noémi-díjas üvegtervező
iparművész anyagához illően nagyvonalúan, a figurativitásra, vallási előképekre
alig utalva értelmezte feladatát.
A rendezvénytér lépcsős nézőtere mellett vezet fel a lépcső egy kis, fából
ácsolt nyolcszögű pavilonhoz. Kereszt
alakban átjárható nyílásain indulhat és
távozik a látogató. Ez az információs
kiindulópont, mintegy szimbolikus kapuja a sétaútnak, ahol a tervek szerint
a stációkhoz készült kiadványokat veheti magához a zarándok.
Fűfugás, sárgás dalmát mészkőlap
burkolatú az ösvény, hasított, érdes
felülete a praktikumon túl szervesen,
természetesen illeszkedik környezetébe, állandó kertészeti gondozást igényelve. A stációk teraszain változatos
az anyaghasználat: régi és új építőanyagok együttese szerepel: terméskő, bontott tégla, rusztikus hatású,
fűrészelt homokkő, színezett betontégla, mészhomok tégla adja az építészeti keretet az egyes helyszíneknek,
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Angyali üdvözlet

alkotja a síküveg elemekből ragasztott
kompozíciók foglalatát. Az üveg tiszta átlátszósága, a fény éltette formák
ünnepi ragyogása a vallási történet
realisztikus megjelenítése helyett −
mint felcsillanó látomást − anyagának
szépségét és a transzcendencia élményét nyújtja.
Az első megálló a település felé kiugró pihenőjére kő támfalát megszakító kapuépítményen át léphetünk:
terméskőből rakott pillérein − egy
gótikus bejáratot is felidéző – a nyílást lezáró, egymás felé hajló, de nem
összezáruló íves üvegelemek, amelyek a szeplőtelen fogantatást jelképezik. Gyengéd hajlásuk az anyaöl
ölelő formája, amelybe a „hiányon”,
a megszakításon át a végtelenség hatol. A több rétegben ragasztott üvegen
csillag alakú kivágások. A negatív formáknak, akár kis „magvacskák”-nak a
fény rabul ejtése a feladatuk, de az égi
történésre utalásnak is eszközei. A faluból e stáció üvegíveinek felragyogása
a legláthatóbb, hívogató elem. Itt is,
valamint az ösvény több megállójának
redukált képi világa erős befogadói
fantáziát és szellemi munkát igényel.
Az angyali üdvözlet az ösvény másik
oldalán a hegyoldalba vájt, babszem

alakú térség betontégla falazattal és
burkolattal, ahol a határoló térfalív
szimmetriatengelyében áll az emberléptékű üvegszobor – a síküveg lap két
oldalára ragasztott üvegrétegek adta
vastagságból adódó zöldes reflexekkel. Hosszú ruhájú nőalak sziluettjét
ábrázolja, feje előtt ellibbenő drapéria
foltjának együttese utal a témára.
A Mária látogatása Erzsébetnél (Vizitáció) stáció építménye vízszintes
irányban széthúzott nyolcszög alaprajzú, fagyálló kerámiaburkolattal.
A szürkével fugázott fehér mészhomok
téglából épült támfala lakásbelsőre
utal: ablakszerű, félkör záródású fülkéjében az üvegkompozíción két, egymással szembeforduló nőalak sziluettje – a téma ikonográfiájának megfelelő
ábrázolása. Épp választott anyaga, az
üveg teszi lehetővé, hogy a különböző napszakokban látványa más-más
mikroszépségét tárja fel.
Jézus születése, Betlehem – kő és
tégla vegyes falazatú alacsony ház
tégla boltívei fölött a hódfarkú cserépfedésű tető dominál. Padlózata a
somogysárdi Somssich család kastélya
felújításakor történt bontásból származó SM monogramos padlástéglájából készült. A famunkák anyaga alföldi
Kánai menyegző



A 12 éves Jézus a templomban – ez
a legtágasabb terű stáció, ahová lépcsősoron kapaszkodhatunk fel, ahogy a
templomot is így közelíthetjük meg legtöbbször. Itt fordul vissza a magasabb
rétegvonalon a sétány. Harántirányban
kétoldalt a padok helyével bővülő téglalap alakú terét 45 fokos kiosztásban
négyzetes mosott kavicsos beton járólapok burkolják. Négy fehér vakolatú,
vaskos, kerámialábazatos betonhenger
utal a templom oszlopos homlokzatára.
A támfal fölé magasodó részük között
lécrács a kúszónövények számára. Középen egyszerű, „antikolt” betonasztal-oltár. Felette az oszlopokra erősített üvegdombormű a legnehezebben
megfejthető: átlós irányú rácsos felületébe íródó körökből egy arc sejthető.



Jézus születése, Betlehem

Kánai menyegző – kétszer megtört vonalú, befelé szűkülő, körcikk alaprajzú
tér, valamint a közép felé emelkedő
betontégla támfalak vezetnek az ívelt
kapuhoz, ahol a kinyíló üveg ajtószárnyakon tűnik fel Mária és fia alakja. Az
építmény fölé pergola nyúlik, szabálytalan kőlap a járófelület. A jelenet tartozékaként tervezett három-három, bő
szájú, még hiányzó kerámiaedény formája sem akarja történetileg követni a
bortároló edények formáját.



Keresztút: Mária a keresztnél

Keresztút: Mária a keresztnél – ívelt
terméskő támfalon áll az üveglap, rajta
a több réteggel körülrajzolt kereszt tövében lerogyó, imádkozó Mária megindí-



A 12 éves Jézus a templomban

tó alakja. A jelenet előtt a bővülő tér két
oldalán a támfalba simulnak a padok, a
terméskő borítású járófelületbe a jelenet
előtti négyzetes tér „szőnyegét” szabályos
kockakövek alkotják. Novotny Béla itt is
ötletesen jelöli a burkolat minőségével,
színével a tér szakrális és privát zónáját.
Mária mennybevétele – kör alaprajzú
stáció nagy lapokkal burkolt terének a
hegyoldalba ékelődő felében van a vallási kompozíció, míg a másik térfelet



Mária mennybevétele

harmadolja a belépőnyílás, két oldalán a
padokkal. Esztergált, hegyes végű akácfa oszlopok „állják körül” Mária ravatalát, vagyis a beton oltárasztalt, amelyen
három acélpálca emelte üveghullám érzékelteti a felemelkedést. Nincs testiség,
a történet illusztrálása csak egy fénycsík
lebegése. Körülötte a cölöpök csúcsán
geometrikusan stilizált, körformába írt
szárnyas üvegangyalkák repesnek. Ők
a kísérői és tanúi az eseménynek. Erős
kontrasztot képeznek „alépítményük”, a
faoszlopok brutális valóságával. Korunk
egyházművészetének érdekes példája az
anyagának lehetőségeihez illeszkedő,
minimalista szobrászi megoldás.
Ha nem is problémamentes minden
stáció értelmezhetősége, mindenképpen értékes és jelentős mű született a
Mária-ösvény létrehozásával: egy korábban kihasználatlan terület a kert
magas szintű, változatos építészeti
alakítású használhatóvá tételével, valamint az üvegszobrászati alkotásokkal.
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harmadolja a belépőnyílás, két oldalán a
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Az Archi-Union Architects sanghaji székhelyű építészeti tervező céget 2003-ban
Dr. Philip F. Yuan (professzor, CAUP, Tongji
Egyetem) alapította. Az Archi-Union egy
olyan tervezési stílust képvisel, amely a
globális trendek és a helyi hagyományos
építészeti megközelítés ötvözését tűzte
ki célul. Ebből következik az az általuk
kidolgozott digitális gyártási módszer,
"Digital Tectonics", amely ötvözi a korszerű szerkezetek és az ökológia fogalmát, lényegében a digitális technológiát
és a hagyományos építőmesterségeket.

2017-ben az AU építésziroda tervei szerint készült el Szecsuan tartományban
Daoming város új multifunkcionális kulturális központja, amely kiállítások, konferenciák és más kulturális események
befogadására is alkalmas. A tervezők azzal a céllal, hogy az épületet beillesszék a
környező falvak hagyományos építészeti
arculatába és a természeti környezetbe,
a hagyományos szerkezeti technikákat
alkalmazták, melyek mellett az előregyártás előnyeit is felhasználták. Ennek
eredményeként az épület nagyon rövid
idő – ötvenkét nap − alatt készült el, ös�szetett geometriája ellenére.
Daomingban a bambuszszövés több mint
vidéki iparág − szerves része az itt élők
mindennapjainak, a társas együttlét egyik
formája. Daomingban a bambuszszövés
hagyománya ma is élő kulturális örökség.
A tervezőket egy Song dinasztiabeli költő, Lu You költeménye inspirálta.
„Amikor először jöttünk Chongzhou területére, ügyfeleink bemutatták a környéket egy Lu Song dinasztiabeli költő
versével. Lou You versének tükrében színesebbnek kezdtük látni ezt a vidéket,
ami a falusi életre és a környező tájra is
vonatkozik. A helyszínt két keskeny patak keresztezi, mielőtt felfutna a hegyre,
mellette erdős síkság terül el, a bambusz
dúsan nő. …Az épület csak megpróbálhat kapcsolatot teremteni a földdel,
míg a növények hozzá tartoznak… En-
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nek szellemében minden tőlünk telhetőt
megtettünk, hogy megőrizzük az épület
környezetét” − nyilatkozta Philip F. Yuan,
az AU vezető tervezője.
A kínai festészetnek és a kertépítészetnek azt a hagyományát is figyelembe
vették a tervezés során, hogy a kívánt
hatást egy lendülettel húzott vonallal,
egy „ecsetvonással” érjék el.
„Az építési terület két szomszédos telken helyezkedik el. Mindkettőre raj-

zoltunk egy-egy nagy kört. Ez a két kör
együttesen határozza meg a tervezett
épület kontúrját, úgy, hogy a környező
bambuszerdőt is megőrizhessük. Ezen a
kontúrvonalon belül próbáltuk a tér folyamatosságát és alakíthatóságát maximálisan kihasználni. Ez a lebegő tető
biztosította a legszélesebb kilátást az
érintetlen természetre, biztosítva, hogy a
látogatók átélhessék a természettel való
összeolvadás élményét.”
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In 2017, a new multifunctional cultural center was constructed in Daoming, a city in Sichuan
Province, based on plans by the AU Architects Office. Designed for hosting exhibitions,
conferences and other cultural events, the building blends smoothly into the architectural
and natural environment thanks to the decision of the designers to apply the traditional
structural techniques used in the surrounding villages, while also exploiting the advantages
of prefabrication technology. In Daoming, bamboo weaving is more than just a rural
industry; it is an integral part of everyday life and a form of social interaction. The tradition
of bamboo weaving as part of the broader cultural heritage is still very much alive today.
As a result, the building was constructed in just fifty-two days, which is a relatively short
time, considering its complex geometry.
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Az In Bamboo átlátszósága és átlátszatlansága közti játék hasonló a kínai kert látványához. A bambuszerdők, az épületünk, az udvarok, a mezők sorban, egymás után válnak láthatóvá. Az épület külső és belső térszerkezete megduplázza a megtett távolság hos�szát, meghosszabbítja az élményt, lelassítja a látogatók mozgását, ahogy áthaladnak a tereken. Az épület sokféleképpen bejárható.
A látogató először a zöldségeskerten halad át. A kert már a helyszínen volt a projekt megkezdése előtt, és mi eredeti állapotában őriztük
meg. Tovább haladva a természet és a terek különböző jelenetei bontakoznak ki. Az épületbe lépve két belső udvar tárulkozik fel, mindkettőt körülhatárolja az íves tető. A nyitott, tágas tér a nyugalom érzését adja, ahol a látogatók megtapasztalhatják a változó évszakokat.
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A tervezők szándéka az volt, hogy a kint
és a bent, a belső és a külső, a bambusz
és a cserép, a régi és az új viszonya megtapasztalható legyen a „végtelen formájú” tető alatt.
A Möbius formájú tetőt előregyártott
fatartók és könnyített acélkeretek támasztják alá, s a környéken található
épületekhez hasonlóan szürke kerámiacserép fedi.
Hogy az épület kevesebb mint hét és fél
hét alatt elkészüljön, az építészek digitálisan megtervezett, előregyártott faszerkezeteket használtak. Ez biztosította,
hogy a kivitelezés során minimális hulladék keletkezzen, valamint az építés folyamatát is felgyorsította. „A ház építése
során az általunk évek alatt kikísérletezett és kidolgozott, digitálisan tervezett,
előregyártott faszerkezet gyártási technológiáját a gyakorlatban is alkalmaztuk” − mondta az AU tervezője.
„Kínában a vidéki építkezések iparosítási
folyamata még nem kezdődött el igazán.
A modernizáció a termelési rendszerek
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tudatosságát és fejlődését zúzza ös�sze vidéken. A legmegdöbbentőbb példa
erre az, hogy milyen nehéz negyven év
alatti vidéki munkavállalókat találni. A
vidéki térségben a hagyományos építészeti iparágnak nincs módja arra, hogy
vonzza a fiatalabb generációt. Jelenleg
a vidéki területeken történő építkezések
esetében az előregyártás újradefiniálhatja és javíthatja a hagyományos építkezések építési folyamatát. A »Bamboo«
példája annak, hogy ez megvalósítható. Ezek a változások azonban nem a
közeljövőben történnek meg, és nem is
helyettesítik a hagyományos kézműves
építkezést, amely szorosan kapcsolódik
a vidéki élethez és a helyi iparhoz. Ehelyett meg kell fontolnunk, hogy hol vannak az innováció és a fejlesztés lehetőségei, amelyek integrálhatják a meglévő
hagyományos építési módszereket az új
technológiákkal és új építési módszerekkel” − magyarázzák az építészek.
A terv készítése során az AU figyelembe vette a helyi építőipari kutatásokat,

és tapasztalatokat szerzett a bambusz
szerkezeti elemként történő használatának korlátairól. Ellenben meggyőződtek
arról, hogy homlokzati anyagként nagyon jól alkalmazható. A tervezőcsapat
egy helyi művésszel dolgozott együtt,
aki több mint 20-féle bambuszszövési
minta variációját készítette el vékony
bambuszcsíkokból, hogy kiválaszthassák
a megfelelőt. A bambuszszövés homlokzati anyagnak való kiválasztása a látogatóban azt az érzést kelti, hogy valami
ismerős dolgot lát, de új kontextusban
találkozik vele.
„Bár az épület kicsi, nagy energiákat fordítottunk arra, hogy minél több résztvevőt vonjunk be az építésébe − összegzik
az AU tervezői. − A digitális tervezés, az
építészeti hagyományok és a kulturális
összefüggések egyesített erővel irányították munkánkat. A tervezés folyamatában a kultúra, az emberek és a természet tiszteletben tartása is jelen lehet, és
ez az, amit mi szerettünk volna bemutatni ebben a tervben.”
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HÍREK
Dévényi Sándor és
Pásztor Péter közös
kiállítása, Kassa
A két építészben sok közös van, például, hogy mindketten 1948-ban születtek.
De útjuk, szemléletük, gondolkodásuk is
rokon forrásokból, műhelyekből táplálkozik, sőt néha egymást is inspirálták.
Ahogy Csernyus Lőrinc írja: „A Pásztorépületek részletképzéseiben vissza-vis�szaköszön Dévényi Sándor homlokzatainak játékossága”. Persze más közös
pontokat is kereshetnénk: Kós Károly
Egyesülés, tanítói-oktatói tevékenységük stb. Pásztor Péternek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy az
organikus építészet Közép-Európában,
elsősorban Szlovákiában megjelenhetett. Dévényi Sándor is a magyar organikus építészet értékeinek gyarapításával, városképformáló munkásságával
tűnt ki. Egyikük főleg Kassán, másikuk
Pécsen hagyott nyomot.
Élő építészet '48 címmel megnyíló kiállításuk a FiguratiF Galériában (MaJel
Rovás Központ) látható (Kassa, Erzsébet u. 42). A kiállítást, mely a kassai
FiguratiF Galéria, a Magyar Művészeti
Akadémia és a Kassai Műszaki Egyetem
Művészeti Kara szervezésében valósult
meg, Marosi Miklós, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke nyitotta meg
szeptember 28-án.

Csertő Lajos „Életmű”
– kiállítási tárlat,
Kecskemét
Szeptember 14-én nyílt meg Csertő Lajos
„Életmű” kiállítási tárlata Kecskeméten,
a Hírös Agóra Kulturális Központban.
Csertő Lajos a mai kor klasszikus értelemben vett polihisztora. Kecskemét szülötte a világ zajától távoli dunaújvárosi
műhelyében él és alkot több évtizede, és
ma is olyan lelkesedéssel és kíváncsisággal kísérletezik újabbnál újabb művein,
mint húszas évei elején. Alkotásain a
különböző fémek, porcelán, alabástrom
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és fa mellett nagy szerepet kap az üveg,
amelyből köztéri munkái legjavát készíti.
Csertő kimeríthetetlen anyagismerete
és az innováció utáni vágya a szobrászatban és építészetben mutatkozik
meg leginkább. Mesterségbeli tudása és
mérnöki képzettsége sok más között a
sevillai magyar pavilon acélszerkezetein,
a százhalombattai vagy a paksi templom
épületein is megmutatkozik. Kerámia- és
szobortárgyai, illetve épületmakettjei
mellett kiemelt szerepet kapnak „találmányai” és projekttervei, amelyeket
összefűz a közösség életminőségének
növelésére való törekvés. Egyik kiemelt
munkája a Duna−Tisza-csatorna mesterséges tavairól készült tanulmányterv,
amely Budapesttől Kecskemétig veszi
sorra az elhanyagolt környezet frissítésének lehetőségeit.

Főépítészi díjak, 2018
Bánkuti Melitta,
Mészáros János,
Öveges László
Tizenkilencedik alkalommal került átadásra a 2000-ben alapított Év Főépítésze Díj. Évente két kategóriában
adományozható az elismerés: az Év
Főépítésze Díjat aktív főépítész, míg
a Főépítészi Életmű Díjat a szakmáját
hosszú ideje gyakorló, illetve nyugdíjba
vonuló/vonult kiváló főépítész kapja.
A díjakat idén Kaposváron, 2018. augusztus 23-án a XXIII. Országos Főépítészi Konferencián ünnepélyes keretek
között adta át Dér Tamás, Kaposvár város alpolgármestere, L. Balogh
Krisztina, Kaposvár város főépítésze,
és Salamin Ferenc, az Országos Főépítészi Kollégium elnöke. Főépítészi
Életmű Díjat kapott Mészáros János,
Jász-Nagykun-Szolnok megye önkormányzati főépítésze, több évig Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye önkormányzati főépítésze ös�szesen közel két évtizedes főépítészi
munkásságáért, melynek során széles
körű, szerteágazó szakmai tevékenysé-

get végez. Főépítészi és építészi munkáját a példaértékű szakmai tudás,
a sokéves szakmai tapasztalat, a megbízhatóság, az együttműködő készség,
a pozitív hozzáállás és az értékteremtő,
előremutató javaslatok jellemzik. Aktív
szakmai és közösségi szervezőmunkájával eredményesen segíti a megyei
főépítészek és a megyében tevékenykedő települési főépítészek munkáját, az épített és természeti környezet
összhangjának megteremtését. Az Országos Főépítészi Kollégium aktív tagjaként kezdeményezője és részese volt
a foepiteszek.hu honlap elindításának.
Év Főépítésze Díjban részesült Bánkuti
Melitta, Barcs város főépítésze, tizennyolc éves főépítészi munkásságáért,
melyben vallja, hogy minden apró és
nagyobb feladatnál jelen kell lennie a
főépítésznek a településen, hogy az elköltött pénz értéket és igényes városi
környezetet is teremtsen. Részvételével
magas építészeti minőségben újultak
meg és épültek a település közterei,
épületei, folyóparti területei. A tájegység meghatározó építészeit bevonja a
városi tervezési feladatokba, de maga
is segíti a települést kisebb fejlesztések
színvonalas megtervezésével. A régió
szakmai közéletének aktív szereplője,
a megyei kamara vezetőjeként, lokálpatrióta egyesületek elnökségi tagjaként,
konferenciák és építőtáborok szervezőjeként az építészet és az emberek egymásra találásáért, a vidéki értelmiségi
lét elismertségéért küzd.
Év Főépítésze Díjban részesült Öveges
László, Kecskemét megyei jogú város
főépítésze, tizenöt éves eredményes
főépítészi munkájáért, melynek során
elsődleges számára a helyi építészeti
értékvédelem és támogatás, a tervtanács és településképi véleményezés
működtetésével az építészeti minőség
elősegítése, továbbá a város vezetőivel,
lakóival, és a helyi építészekkel való
gyümölcsöző együttműködés. Irányításával Kecskemét korszerű szabályozását teremtették meg, lehetővé téve ezzel

a város gazdasági és építészeti fejlődését. Építészként egyéni hangú, a települési karaktert kutató és továbbfejlesztő,
magas színvonalú tervezési feladataival
több évtizede példát mutat a városban
és a régióban.

Makovecz-kiállítás
Idén október 9-én az oroszországi
Izsevszkben, majd október 15-én Ulánbátorban nyílik Makovecz-kiállítás.

KKE – utazó konferencia
2018
A Kós Károly Egyesülés idén június 6. és
8. között rendezte meg utazó konferenciáját Barcson és környékén.
A résztvevők pénteken megtekinthették
a Csokonyavisonta–Alexandra-pusztai
vadászházat (tervező: Pap László), majd
meghallgathatták dr. Mosoni László
csillagász, a Zselici Csillagoség-park vezetőjének előadását a fényszennyezésről, melyet csillagnéző túra is követett.
Szombaton Vízvár és Barcs között kenus
vízitúrán bizonyíthatták rátermettségüket a bátrabbak, míg a nem evezők az
Ökumenikus Segélyszervezet Szociális
és Fejlesztőközpontját látogatták meg
Kastélyosdombón. Az épületegyüttes
felújítását Evva Zsolt tervezte, a szervezet tevékenységéről, eddigi eredményeiről, jövőbeni programjaikról az
Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa, Pintér Buruzs Anikó intézményvezető tartott vezetett előadást.
A vízitúrázók érkezésére várva a csapat
másik része megtekintette a Dráva-parti
szabad strand épületét, a Rinya hidat,
a hídházat és a Nepomuki Szent Jánosszobrot, a tervezők (Dévényi Sándor,
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Baranyai Bálint, Halas Iván, Pap
László) kíséretében. A napot a Barcsi
Gyógy- és Termálfürdő épületlátogatása
zárta (tervezők: Dévényi Sándor, Halas Iván, Baranyai Bálint, Pap László),
a fáradalmakat zártkörű esti fürdésen
pihenték ki a résztvevők. Vasárnap avatták fel a „Dráva-kavics” beton köztéri
elemeket a barcsi hajókikötőben, mely
elemek a 2017-es építőtábor termékei,
a SMÉK, a Barcsi B&Z Beton és az építészhallgatók közös munkájának eredményeként jöttek létre. A résztvevőknek
Bánkuti Melitta, Zömbik Imre, Grátz
Sarolt ismertette a projektet. Ezt követően a csapat megtekintette a Dévényi és
Társa Építész Kft. kiállítását Barcson,
a Dráva Múzeumban. A tárlatvezetést
Dévényi Sándor, Halas Iván, Baranyai
Bálint és Pap László tartotta. A délután folyamán az egyik kiállítási témát,
a Drávaszentes Duna–Dráva Nemzeti
Park Oktatóközpontját élőben is megtekinthettük. A nemzeti park részéről
Fenyősi László fogadta a társaságot és
adott rövid tájékoztatást a nemzeti park
munkájáról. Az Egyesülés ezúton köszöni Bánkuti Melitta és Haáb Katalin
segítségét a konferencia szervezésében
és lebonyolításában.

Szerkesztői kiegészítés
Az Országépítő előző, 2018/2-es számában cikket közöltünk a szombathelyi Waldorf-óvoda mindennapjairól.
A Litkei Tamás által tervezett, 2006-ban
elkészült épület korábban több ízben is
szerepelt a folyóiratban. Megismerhettük a tervező gondolatait, a tervezés nehézségeit, a végeredménnyel kapcsolatos
elégedettségét, avagy elégedetlenségét,
láthattunk alaprajzot és kézzel színezett
homlokzatot néhány fotóval. Buella Mónika interjúja az átadás utáni tizenkettedik évben készült, megkérte az óvónőket,
meséljenek arról, hogyan lakták be az
épületet, hogyan illeszkednek a formák
és a terek a Waldorf-óvodapedagógiához. A cikkel kapcsolatban szerkesztői
kiegészítésként megjegyezzük, hogy a
kerttervet Vincze Attila készítette.


Vadászhá z, Alexandra-puszta, Csokonyavisonta. Építészet: Pap László, 2009

62

HÍREK
Dévényi Sándor és
Pásztor Péter közös
kiállítása, Kassa
A két építészben sok közös van, például, hogy mindketten 1948-ban születtek.
De útjuk, szemléletük, gondolkodásuk is
rokon forrásokból, műhelyekből táplálkozik, sőt néha egymást is inspirálták.
Ahogy Csernyus Lőrinc írja: „A Pásztorépületek részletképzéseiben vissza-vis�szaköszön Dévényi Sándor homlokzatainak játékossága”. Persze más közös
pontokat is kereshetnénk: Kós Károly
Egyesülés, tanítói-oktatói tevékenységük stb. Pásztor Péternek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy az
organikus építészet Közép-Európában,
elsősorban Szlovákiában megjelenhetett. Dévényi Sándor is a magyar organikus építészet értékeinek gyarapításával, városképformáló munkásságával
tűnt ki. Egyikük főleg Kassán, másikuk
Pécsen hagyott nyomot.
Élő építészet '48 címmel megnyíló kiállításuk a FiguratiF Galériában (MaJel
Rovás Központ) látható (Kassa, Erzsébet u. 42). A kiállítást, mely a kassai
FiguratiF Galéria, a Magyar Művészeti
Akadémia és a Kassai Műszaki Egyetem
Művészeti Kara szervezésében valósult
meg, Marosi Miklós, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke nyitotta meg
szeptember 28-án.

Csertő Lajos „Életmű”
– kiállítási tárlat,
Kecskemét
Szeptember 14-én nyílt meg Csertő Lajos
„Életmű” kiállítási tárlata Kecskeméten,
a Hírös Agóra Kulturális Központban.
Csertő Lajos a mai kor klasszikus értelemben vett polihisztora. Kecskemét szülötte a világ zajától távoli dunaújvárosi
műhelyében él és alkot több évtizede, és
ma is olyan lelkesedéssel és kíváncsisággal kísérletezik újabbnál újabb művein,
mint húszas évei elején. Alkotásain a
különböző fémek, porcelán, alabástrom
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KONFERENCIA
és fa mellett nagy szerepet kap az üveg,
amelyből köztéri munkái legjavát készíti.
Csertő kimeríthetetlen anyagismerete
és az innováció utáni vágya a szobrászatban és építészetben mutatkozik
meg leginkább. Mesterségbeli tudása és
mérnöki képzettsége sok más között a
sevillai magyar pavilon acélszerkezetein,
a százhalombattai vagy a paksi templom
épületein is megmutatkozik. Kerámia- és
szobortárgyai, illetve épületmakettjei
mellett kiemelt szerepet kapnak „találmányai” és projekttervei, amelyeket
összefűz a közösség életminőségének
növelésére való törekvés. Egyik kiemelt
munkája a Duna−Tisza-csatorna mesterséges tavairól készült tanulmányterv,
amely Budapesttől Kecskemétig veszi
sorra az elhanyagolt környezet frissítésének lehetőségeit.

Főépítészi díjak, 2018
Bánkuti Melitta,
Mészáros János,
Öveges László
Tizenkilencedik alkalommal került átadásra a 2000-ben alapított Év Főépítésze Díj. Évente két kategóriában
adományozható az elismerés: az Év
Főépítésze Díjat aktív főépítész, míg
a Főépítészi Életmű Díjat a szakmáját
hosszú ideje gyakorló, illetve nyugdíjba
vonuló/vonult kiváló főépítész kapja.
A díjakat idén Kaposváron, 2018. augusztus 23-án a XXIII. Országos Főépítészi Konferencián ünnepélyes keretek
között adta át Dér Tamás, Kaposvár város alpolgármestere, L. Balogh
Krisztina, Kaposvár város főépítésze,
és Salamin Ferenc, az Országos Főépítészi Kollégium elnöke. Főépítészi
Életmű Díjat kapott Mészáros János,
Jász-Nagykun-Szolnok megye önkormányzati főépítésze, több évig Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye önkormányzati főépítésze ös�szesen közel két évtizedes főépítészi
munkásságáért, melynek során széles
körű, szerteágazó szakmai tevékenysé-

get végez. Főépítészi és építészi munkáját a példaértékű szakmai tudás,
a sokéves szakmai tapasztalat, a megbízhatóság, az együttműködő készség,
a pozitív hozzáállás és az értékteremtő,
előremutató javaslatok jellemzik. Aktív
szakmai és közösségi szervezőmunkájával eredményesen segíti a megyei
főépítészek és a megyében tevékenykedő települési főépítészek munkáját, az épített és természeti környezet
összhangjának megteremtését. Az Országos Főépítészi Kollégium aktív tagjaként kezdeményezője és részese volt
a foepiteszek.hu honlap elindításának.
Év Főépítésze Díjban részesült Bánkuti
Melitta, Barcs város főépítésze, tizennyolc éves főépítészi munkásságáért,
melyben vallja, hogy minden apró és
nagyobb feladatnál jelen kell lennie a
főépítésznek a településen, hogy az elköltött pénz értéket és igényes városi
környezetet is teremtsen. Részvételével
magas építészeti minőségben újultak
meg és épültek a település közterei,
épületei, folyóparti területei. A tájegység meghatározó építészeit bevonja a
városi tervezési feladatokba, de maga
is segíti a települést kisebb fejlesztések
színvonalas megtervezésével. A régió
szakmai közéletének aktív szereplője,
a megyei kamara vezetőjeként, lokálpatrióta egyesületek elnökségi tagjaként,
konferenciák és építőtáborok szervezőjeként az építészet és az emberek egymásra találásáért, a vidéki értelmiségi
lét elismertségéért küzd.
Év Főépítésze Díjban részesült Öveges
László, Kecskemét megyei jogú város
főépítésze, tizenöt éves eredményes
főépítészi munkájáért, melynek során
elsődleges számára a helyi építészeti
értékvédelem és támogatás, a tervtanács és településképi véleményezés
működtetésével az építészeti minőség
elősegítése, továbbá a város vezetőivel,
lakóival, és a helyi építészekkel való
gyümölcsöző együttműködés. Irányításával Kecskemét korszerű szabályozását teremtették meg, lehetővé téve ezzel

a város gazdasági és építészeti fejlődését. Építészként egyéni hangú, a települési karaktert kutató és továbbfejlesztő,
magas színvonalú tervezési feladataival
több évtizede példát mutat a városban
és a régióban.

Makovecz-kiállítás
Idén október 9-én az oroszországi
Izsevszkben, majd október 15-én Ulánbátorban nyílik Makovecz-kiállítás.

KKE – utazó konferencia
2018
A Kós Károly Egyesülés idén június 6. és
8. között rendezte meg utazó konferenciáját Barcson és környékén.
A résztvevők pénteken megtekinthették
a Csokonyavisonta–Alexandra-pusztai
vadászházat (tervező: Pap László), majd
meghallgathatták dr. Mosoni László
csillagász, a Zselici Csillagoség-park vezetőjének előadását a fényszennyezésről, melyet csillagnéző túra is követett.
Szombaton Vízvár és Barcs között kenus
vízitúrán bizonyíthatták rátermettségüket a bátrabbak, míg a nem evezők az
Ökumenikus Segélyszervezet Szociális
és Fejlesztőközpontját látogatták meg
Kastélyosdombón. Az épületegyüttes
felújítását Evva Zsolt tervezte, a szervezet tevékenységéről, eddigi eredményeiről, jövőbeni programjaikról az
Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa, Pintér Buruzs Anikó intézményvezető tartott vezetett előadást.
A vízitúrázók érkezésére várva a csapat
másik része megtekintette a Dráva-parti
szabad strand épületét, a Rinya hidat,
a hídházat és a Nepomuki Szent Jánosszobrot, a tervezők (Dévényi Sándor,
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Baranyai Bálint, Halas Iván, Pap
László) kíséretében. A napot a Barcsi
Gyógy- és Termálfürdő épületlátogatása
zárta (tervezők: Dévényi Sándor, Halas Iván, Baranyai Bálint, Pap László),
a fáradalmakat zártkörű esti fürdésen
pihenték ki a résztvevők. Vasárnap avatták fel a „Dráva-kavics” beton köztéri
elemeket a barcsi hajókikötőben, mely
elemek a 2017-es építőtábor termékei,
a SMÉK, a Barcsi B&Z Beton és az építészhallgatók közös munkájának eredményeként jöttek létre. A résztvevőknek
Bánkuti Melitta, Zömbik Imre, Grátz
Sarolt ismertette a projektet. Ezt követően a csapat megtekintette a Dévényi és
Társa Építész Kft. kiállítását Barcson,
a Dráva Múzeumban. A tárlatvezetést
Dévényi Sándor, Halas Iván, Baranyai
Bálint és Pap László tartotta. A délután folyamán az egyik kiállítási témát,
a Drávaszentes Duna–Dráva Nemzeti
Park Oktatóközpontját élőben is megtekinthettük. A nemzeti park részéről
Fenyősi László fogadta a társaságot és
adott rövid tájékoztatást a nemzeti park
munkájáról. Az Egyesülés ezúton köszöni Bánkuti Melitta és Haáb Katalin
segítségét a konferencia szervezésében
és lebonyolításában.

Szerkesztői kiegészítés
Az Országépítő előző, 2018/2-es számában cikket közöltünk a szombathelyi Waldorf-óvoda mindennapjairól.
A Litkei Tamás által tervezett, 2006-ban
elkészült épület korábban több ízben is
szerepelt a folyóiratban. Megismerhettük a tervező gondolatait, a tervezés nehézségeit, a végeredménnyel kapcsolatos
elégedettségét, avagy elégedetlenségét,
láthattunk alaprajzot és kézzel színezett
homlokzatot néhány fotóval. Buella Mónika interjúja az átadás utáni tizenkettedik évben készült, megkérte az óvónőket,
meséljenek arról, hogyan lakták be az
épületet, hogyan illeszkednek a formák
és a terek a Waldorf-óvodapedagógiához. A cikkel kapcsolatban szerkesztői
kiegészítésként megjegyezzük, hogy a
kerttervet Vincze Attila készítette.


Vadászhá z, Alexandra-puszta, Csokonyavisonta. Építészet: Pap László, 2009
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Buella Mónika (1966)

társa. Tervezési munkái (új borászati épületek

Kuli László (1968)

Táj- és kertépítész, településrendezési és tájrendezési

építése, műemléki épületek felújítása) Tokaj-

Építész, Ybl Miklós Műszaki Főiskola, Budapest,

vezető tervező (KE, 1990), környezetvédelmi szakmér-

Hegyaljához kötik. 2012-ben az AXIS tagjaként

magasépítő mérnök (1992), YMMF, építészterve-

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

Kós Károly-díjat kapott. Több építészeti témájú

ző szakmérnök (1995), a Kós Károly Egyesülés

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

publikációja jelent meg a Magyar Építőművészet,

Vándoriskolája (1999), a Kós Károly Egyesülés

alapította Fekete Annával a Tájrajz Tájépítész Irodát,

a Borbarát Magazin és az Országépítő folyóirat-

tag ja, a Vándorépítész Kft. alapítója és tag ja

amely a Kós Károly Egyesülés tagja. A Szabad Gondo-

ban. Az orszagepito.net szerkesztője.

(2002−2010), Budajenő Község Településfejlesz-

lat folyóirat felelős szerkesztője. Számos ismeretterjesztő film, illetve sorozat szerkesztője, rendezője.

tési Bizottságának elnöke 2006-tól, Pest Megye

Kolláth Zoltán (1961)

Építészeti Nívódíja (2009), a Magyar Építőművé-

Fizikus, csillagász. A fizikai tudományokban szerezte

szek Szövetségének tag ja.

Csóka Balázs (1979)

PhD-fokozatát 1990-ben, majd a Magyar Tudományos

Építész (BME, 2005), Kós Károly Egyesülés Ván-

Akadémia doktora lett 2003-ban. Jelenleg az ELTE

Mendöl Zsuzsanna (1941)

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

BDPK Savaria Fizikai Tanszék tanszékvezető egyetemi

Művészettörténész, tanár, könyvtáros. Az ELTE ma-

la, Salamin Ferenc. Budajenő főépítésze (2017−),

tanára. A Magyar Csillagászati Egyesület elnöke. Fő

gyar–művészettörténet szakán, valamint a PTF rajz

2018-tól Zichyújfalu főépítésze. az Év vályogháza

kutatási területe a változó csillagok rezgéseinek vizs-

szakán végzett. A szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium

díj (2013) birtokosa, az Országépítő folyóirat szer-

gálata, a csillagok fizikai folyamatainak modellezése.

(1965–1966), majd a pécsi Leövey Klára Gimnázium

kesztője. A Pécsi Tudományegyetem DLA-hallgatója.

Aktívan közreműködik a fényszennyezéssel kapcsola-

(1966–1974) tanára, a Janus Pannonius Múzeum mű-

tos közéleti munkában és kutatásokban. Jelentős sze-

vészettörténésze (1974–1984), a Csorba Győző Megyei

Dénes Eszter (1978)

repet játszott Európa első nemzetközi csillagoségbolt-

Könyvtár szaktájékoztatója (1984–2003). A Janus

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2012), PPKE BTK

parkjának létrejöttében a Zselici Tájvédelmi Körzetben.

Pannonius Emlékérem (1977) birtokosa. A Jelenkor online irodalmi és művészeti folyóirat szerzője.

francia szak. A DNS-Műterem társalapítója, 2013-tól
az Országépítő felelős szerkesztője. Rendszeresen

Kardos Tamás (1986)

publikál építészeti témában különböző folyóiratok-

Múzeumpedagógus, történelemtanár. SZTE JGYPK

Salamin Krisztina (1974)

ban és online felületeken. Pro Architectura díj (2016).

(2009), SZTE BTK történelemtanár – ember- és

Településmérnök, szociológus. 1997-ben diplomázott

A tervezési munkák mellett több mint 15 Településké-

társadalomismeret műveltségterületi tanár (2011).

településmérnökként (JPTE PMMFK), 2001-ben terü-

pi Arculati Kézikönyv társszerzője, szerkesztője.

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban

let- és településfejlesztés szakirányon szerzett szocio-

kezdetben kulturális szervező, majd 2014-től mú-

lógus diplomát (ELTE BTK), majd 2004-ben az ELTE Jogi

Erhardt Gábor (1974)

zeumpedagógiai csoportvezető. A gyógynövényház

Továbbképző Intézetében jogi szakokleveles mérnök-

1998-ban diplomázott a BME Építészmérnöki Ka-

pályázatának szakmai koordinátora, majd a látoga-

ként végzett. Jelenleg az Országépítő folyóirat titkára.

rán, majd a Kós Károly Egyesülés vándorépítésze

tói egység vezetője. Ehhez fűszer- és gyógynövény-

volt. 2002 óta az AXIS Építésziroda Kft. munka-

termesztői végzettséget is szerzett.

A LAPOT TERJESZTIK:
Éghajlat Könyves Kávézó (1117 Bp., Karinthy Frigyes út 9.)
Fehérlófia Könyvesbolt (1084 Bp., József u. 8.)
FUGA Budapesti Építészeti Központ (1052 Bp., Petőfi Sándor u. 5.)
Gondolat Kiadói Kör (1053 Bp., Károlyi Mihály u. 16.)
Írók Boltja, Parnasszus Kiadó Kft. (1061 Bp., Andrássy út 45.)
LAPKER Zrt. (1097 Bp., Táblás u. 32.)
Líra Könyv Zrt., Szakkönyváruház (1065 Bp., Nagymező utca 43.)
Lyra Könyvesház Kft.(2600 Vác, Piac u. 1.)
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Váci út 19.)
Magyar Építőművészek Szövetsége (1088 Bp., Ötpacsirta u. 2.)
Országos Széchényi Könyvtár
Püski Kiadó Kft. (1013 Bp., Krisztina körút 26.)
Ráday Könyvesház (1092 Bp., Ráday u. 27.)
SZKITIA Nagykereskedés (1063 Bp., Szondi u. 60.)
Vince Kiadó, Műcsarnok könyvesbolt
(1146 Bp., Dózsa György út 37.)
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† Gerle János | Győri István Hayde Tibor | Komáry Tamás | Kuli László | Litkei Tamás György | Márton László Attila

ÉPKOMPLEX Kft.
ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS
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Tel/fax: +36 (28) 420-995
epkomplex@epkomplex.hu

Müller Csaba | Papp Vilmos
Örökös tiszteletbeli tagok: † Dr. Simcha Yom-Tov | † Kund Ferenc | Kund Ferencné | Pap Gábor
Támogatók: Arker Stúdió Kft., Farkas Építésziroda
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tag ja, a Vándorépítész Kft. alapítója és tag ja

amely a Kós Károly Egyesülés tagja. A Szabad Gondo-

ban. Az orszagepito.net szerkesztője.

(2002−2010), Budajenő Község Településfejlesz-

lat folyóirat felelős szerkesztője. Számos ismeretterjesztő film, illetve sorozat szerkesztője, rendezője.

tési Bizottságának elnöke 2006-tól, Pest Megye

Kolláth Zoltán (1961)

Építészeti Nívódíja (2009), a Magyar Építőművé-

Fizikus, csillagász. A fizikai tudományokban szerezte

szek Szövetségének tag ja.

Csóka Balázs (1979)

PhD-fokozatát 1990-ben, majd a Magyar Tudományos

Építész (BME, 2005), Kós Károly Egyesülés Ván-

Akadémia doktora lett 2003-ban. Jelenleg az ELTE

Mendöl Zsuzsanna (1941)

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

BDPK Savaria Fizikai Tanszék tanszékvezető egyetemi

Művészettörténész, tanár, könyvtáros. Az ELTE ma-

la, Salamin Ferenc. Budajenő főépítésze (2017−),

tanára. A Magyar Csillagászati Egyesület elnöke. Fő

gyar–művészettörténet szakán, valamint a PTF rajz

2018-tól Zichyújfalu főépítésze. az Év vályogháza

kutatási területe a változó csillagok rezgéseinek vizs-

szakán végzett. A szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium

díj (2013) birtokosa, az Országépítő folyóirat szer-

gálata, a csillagok fizikai folyamatainak modellezése.

(1965–1966), majd a pécsi Leövey Klára Gimnázium

kesztője. A Pécsi Tudományegyetem DLA-hallgatója.

Aktívan közreműködik a fényszennyezéssel kapcsola-

(1966–1974) tanára, a Janus Pannonius Múzeum mű-

tos közéleti munkában és kutatásokban. Jelentős sze-

vészettörténésze (1974–1984), a Csorba Győző Megyei

Dénes Eszter (1978)

repet játszott Európa első nemzetközi csillagoségbolt-

Könyvtár szaktájékoztatója (1984–2003). A Janus

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2012), PPKE BTK

parkjának létrejöttében a Zselici Tájvédelmi Körzetben.
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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
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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.
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