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Szűcs Endre

Azért írtam így, mert (mint időnként fűzfapoétának) a hetven mellett mindjárt eszembe
jutott a negyven, meg a négyes. Az is előfordulhat, hogy a végén még egy vers lesz belőle.
Négy év korkülönbség van közöttünk. Amikor én 1968-ban az utolsó évemet tapostam a
Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán, Ő akkor volt elsőéves. A barátsághoz
viszont kellett, hogy elteljen még tíz év. 1978-ban találkoztunk személyesen a BME műemlékvédelmi posztgraduális kurzusán. Minket akkor még olyan kiválóságok tanítottak, mint
Entz Géza, Dercsényi Dezső, Gerő László, Hajnóczy Gyula, Levárdy Ferenc és Szentkirályi
Zoltán. Én Maksay Jánossal, padtársammal és testi-lelki jó barátommal kerültem oda.
Minket − öt másik barátunkkal együtt − csak egyszerűen Vidám Fiúknak, vagy Angoloknak
hívtak az évfolyamon (ez utóbbi jelzőt a markáns különállásunknak köszönhettük).
A szakmérnökin mindjárt feltűnt nekünk egy Salvador Dalí-bajszú, szintén vidámnak és
extravagánsnak tűnő legény, aki Makovecz-publikációkat olvasott, és merész, szenvedélyes ívekkel formált, kiváló grafikákat készített az unalmasabb előadások alatt. Ezek talán
a pécsi pincékbe tervezett Ifjúsági Klub vázlatai lehettek.
Igazán az első erdélyi tanulmányi kiránduláson jöttünk össze, ahol azonnal kiderült: mindhármunk számára mennyire fontos, hogy magyarok vagyunk, és mindnyájan valahogy Kós
Károly Varjúvárából bújtunk elő, mint irodalmár barátaink Gogol köpönyegéből. Esténként
villányi vörösbor és Balaton-felvidéki olaszrizling, meg némi pálinka megnyugtató társaságában összegeztük napi élményeinket. Vidám Fiúknak kellett lennünk, hogy elviseljük az
akkor eléggé reménytelennek látszó jövőnket. Az így kialakult kölcsönös vonzalom mély,
egész életre szóló barátsággá kovácsolódott. Persze munkánk az volt. Mi Maksayval felkerültünk a Várba a műemlékesekhez, ahol igyekeztünk a Lagutyenko-panelek által már
nagyjából felfalt Óbuda megmaradt házait megmenteni. Amíg mi Lagutyenko elvtárssal
küzdöttünk, Sándort − kétéves budapesti iparterves múltját hátrahagyva − pécsi „tüke”
honvágya hazaröptette. (…)

Dévényi Sándor
Dévényi Sándor, ha a gyertyának három vége lenne, mindhármat meggyújtaná. Eszméletlen, hogy mennyi mindennel foglalkozott. Városrehabilitáció, terek Pécsett, Pesten, utcabútorok, szökőkutak, forrásház a Gellért téren. Műemlék-helyreállítások, a Balti-tengert
az Adriával összekötő autópálya, a lágymányosi híd részletei, építészeti várospolitika a
pécsi önkormányzatban, KKE vándornevelés, egyetemi oktatás, részvétel tervzsűrikben stb.
Most én nem szeretném összes munkáját részletesen ismertetni, mert nem marad idő az
egyéb gyönyörködésre, ezért én csak pár kedvencemet említeném meg: a Lakodalmas ház,
a Bagolyvár, saját pécsi háza, az Aradi vértanúk útja és az alagút-híd, családi házai, a
kékesdi templom, a János utcai házak… Sorolhatnám tovább a műveket, de ránk virrad.
Itt lenne illő felsorolni még néhányat díjaiból: a Nemzet Művésze, Kossuth -díj, Ybl -díj,
Pro Archhitectura díj, Prima díj, és még számos, egyéb elismerés. Mindemellett Ő lett
a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke, a Kós Károly Egyesülés egyik vezetője, és Vezérünk még az Országépítő szerkesztőségében is mint főszerkesztő.
F o t ó : Tu z s o n B a l á z s n é

Végül, de nem utolsósorban: szép nagy családja van, építész feleséggel, négy gyermekkel,
és hét unokával. Legidősebb fia építész lett, ma már együtt dolgoznak, az ikerlányok közül
az egyik történész, a másik biológus, a legkisebb, szintén fiú, épületgépész lett.
Szép a mi szakmánk, de elképzelhetetlen lenne életünk nagy létszámú család nélkül. Számunkra mindemellett mindig is nagyon fontos volt a barát. Mi a feleségemmel megszerettük nemcsak a Dévényi családot, hanem a „Dévényi-galerit” is. Közös ünnepléseink és kirándulásaink egyik koronája a külföldi (lehetőleg az egykori nagy-magyarországi) túrázás.
Hoppá, a verset majdnem elfelejtettem:
„ Én már elmúltam negyven
Itt kopogtat a hetvenöt.
Te most lettél hetven
A plusz ötöt Te is megütöd.
Talán az sem képtelen,
Mindkettőnk előtt itt a végtelen.
Sándor! Még sok szép tervezési feladatot kívánok Neked, jó egészséget, és még egy jó pár
unokát, no meg a környék boraiból a legfinomabbakat, mert ezekből ott van elég.
Budapest, Kr. u. 2018, Szent András havában írta
barátod: szintén András, de nem szent. Egyszerűen csak az eredeti Szűcs Bandi,
akihez csatlakozik a lap szerkesztősége
C í m l a p : S z e n t M i h á l y - t e m p l o m , K é k e s d . É p í t é s z e t : D é v é n y i S á n d o r. F o t ó : D é n e s G y ö r g y
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A KÓS KÁROLY ALAPÍTVÁNY köszönetet mond mindazoknak, akik 2017-ben személyi jövedelemadójuk
1 százalékával támogatták. Az Alapítvány számlájára ebből a forrásból 2018-ban beérkezett 87 967 forintot
a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájának működtetésére fordítottuk. Kérjük, hogy 2019-ben is támogassák
idei adójukból Alapítványunk célkitűzéseit! Adószámunk: 19193580-2-41.
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Erhardt Gábor
› A közelmúltban megrendezett műemlékvédelmi konferencia jóval több volt
számodra az MMA egyik aktuális eseményénél. Milyen a kapcsolatod ma a műemlékekhez?
A konferenciát Sulyok Miklóssal szerveztük meg, két év munkája van benne.
Miklós szerette volna elméletibbé tenni a tematikát, engem azonban jobban
érdekelt a dolog gyakorlati része. Van
egy Nemzeti Várprogramunk több tucat helyszínnel. Az elméletről sok szó
esik, de a (megvalósult) tervek kisebb
publicitást kapnak. Füzér és Diósgyőr
szerintem jó kiindulási alap, mert ezek
már megépültek. A Nemzeti Várprogram
felelősével, Vári Attilával konzultáltunk,
hogy kiket hívjunk meg a konferenciára.
Abban bíztam, hogy kiderül: van-e ma
Magyarországon egységes építészeti
program a várrekonstrukcióra. Pregnánsan bebizonyosodott, hogy nincs ilyen.
És nem biztos, hogy baj, hogy nincsen.

› Változott-e a gondolkodásmódod a műemlékvédelemmel kapcsolatosan a pályád folyamán?

DÉVÉNYI 70

Dévényi Sándor építész az idén lesz hetvenéves. Lehetetlenség egy ekkora szakmai és közéleti életművet a teljesség igényével egyetlen életútinterjúban bemutatni. Ezért az alább
olvasható beszélgetésben inkább az aktualitásokra, illetve az életmű ezekre reagáló, korábbi csomópontjaira koncentráltunk. A hosszú ismeretségre és a szerkesztőbizottságban
végzett közös munkára való tekintettel ezúttal mellőztük a magázódást.

Nem változott, csak tisztult. Mindig is
az foglalkoztatott, − ami ma nagyon
aktuális kérdés −, hogy mi az európai
identitás. Természetesen ehhez a kérdéshez kicsit máshogy közelítek építészként: vajon mi az az európai kultúra, és ezen belül mi a magyar kultúra,
melyek az alkotóelemei? Építészeti alkotóelemeket vizsgáltam tehát. Nem
volt nehéz rájönnöm, hogy az elmúlt
korok azon emlékei, amelyeket a jelen nem tud megóvni, végleg el fognak
pusztulni. Emellett folyamatosan kezdett kialakulni az az érzésem, hogy a mi
korunk nem az a kor, amely új műemlékeket fog termelni. Ennek a technikai
forradalom az okozója. Ma Kelet-Ázsiában átlag tizenhét éves élettartamra tervezik a házakat. Egy acél-üvegbeton irodaházat nem azzal az igénnyel
építenek ma, hogy műemlékké váljon. A
műemlékek szempontjából vízválasztó vonalnál állunk, és ez szemléletbeli
változtatást igényel a korábbi gondolkodáshoz képest.

› Honnan származik ez az erős kapcsolódásod a műemlékekhez?
Valahogy úgy hozta az élet, hogy Pécshez
kötött az építészet, és elég hamar rájöttem arra, hogy az építészetben mennyire
fontos a környezet. A legfontosabbnak
természetesen az építész tehetségét tekintem, az intuíciót. De utána rögtön a
környezet következik, amiben építünk.
Az építészet nagyon erősen függ a környezetétől, ezért alapvető, hogy miképpen viszonyul ahhoz. 1975-ben, amikor
hazakerültem Pécsre, nagyon sok és
érdekes munkát kaptam. Szinte párhuzamosan dolgoztam a pécsbányai rendező-pályaudvar vagonjavító csarnokán,
Pécs egyik ikonikus épületének, a Tímárháznak a rekonstrukcióján, illetve az Országos Környezet- és Természetvédelmi
Hivatal székházán. Ösztönösen kezdtem
el elemezni a környezetet, hogy támpontot kapjak. Arra jutottam, hogy a környezethez való alkalmazkodás azért elsődleges, mert minden, amit csinálunk ezen a
Földön, folytatása valaminek. Makovecz
Imre ezt úgy fogalmazta meg, hogy ez a
teremtés folytatása. Én csak azt mondtam, hogy annak a civilizációnak, ami
nyomot hagyott a Földön, folytatása az
én építészeti tevékenységem is.
A civilizált környezetnek alapvetően két
fajtája van: az egyik az értékes környezet,
a másik az értéktelen. Az értékesnél meg
kell kísérelni a maximális illeszkedést, természetesen mindenkinek a saját vérmérséklete szerint. Valaki ezt csak kontraszttal tudja elképzelni…, néha én is. Egy új
érték idővel magához emeli a környezetét.

› Munkáid alapján alapvetően intuitív alkatnak feltételez a kívülálló. A műemlékekhez is így viszonyulsz, vagy a charták
szellemében?
Jól látod, nem vagyok egy tudós, teoretikus építész, hanem sokkal inkább ösztönös. Természetesen a „chartás” elveket el
kell fogadni, az ezekre épülő képzéseket
magam is elvégeztem. De legalább ilyen
fontos, hogy mindig is szerettem a történelmet. Az egyetemen az építészettörténet volt a kedvenc tantárgyam. Az építészettörténeti tanszéken diplomáztam.
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› Mi volt a diplomatémád?
A Döbrentei téri templom mögött van
egy foghíj, oda terveztem egy Osztrák
Kultúrközpontot 1973-ban. A komplex
tervem azonban szerintem érdekesebb
volt, és jobban is sikerült. Szigliget vára
alá terveztem két acélszerkezetű fogadóépületet. Az alapötlet az volt, hogy egy
alagúttal átfúrtam a várhegyet, és a két
végponton egy-egy taplószerűen megtapadó, kinövő amorf épületet terveztem.

› Az oklevél átvétele után azonnal hazavezetett az utad szülővárosodba, Pécsre?
Csak 1975-ben mentem haza, a diploma
után két évet az Ipartervben dolgoztam.
Ott tanultam meg a szakmát Csikvári Antal mellett, aki az első mesterem volt. Személyében egy igazi furfangos ezermestert
ismertem meg. Akkor még mindent meg
kellett tervezni, mert szinte semmit sem
lehetett készen kapni. Például meg kellett
rajzolnom egy egy mozdulattal kifelé nyitható kazánajtót, ami öt ponton záródott,
és óriási légnyomásra méretezték.

› Hogy lehetett az Ipartervbe bekerülni?
Nagyon egyszerűen: a diplomavédés utáni napon jelentkeztünk, és a következő
nap már mehettünk is dolgozni. Én kicsit
később diplomáztam, mert szilárdságtanból nem sikerült az államvizsgám. Év
végére készült el a diplomamunkám, az
egész Iparterv nekem segített. Csak érdekességképpen mondom: az Iparterv
akkor olyan ezerfős cég lehetett.

› Természetes volt, hogy hazamész, vagy
hívásnak engedelmeskedtél?
Egyáltalán nem volt természetes! A feleségem pesti lány, és akkor már Pesten
laktunk, nem volt ilyen tervünk. Csaba Gyula kedves barátom hívott, akit
szintén mesteremnek tartok. 1975-ben
a Baranyaterv Ifjúsági Irodájának tagjai testületileg átmentek a Pécsitervhez
Csete György irányításával. Így a megyei tervezővállalatnál űr keletkezett,
kellett az építész. Az évfolyamunkról
páran (Dobos László, Radványi György)
egyszerre érkeztek Pécsre tanítani a főiskolára. Ők ajánlottak Csaba Gyulának,
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Erhardt Gábor
› A közelmúltban megrendezett műemlékvédelmi konferencia jóval több volt
számodra az MMA egyik aktuális eseményénél. Milyen a kapcsolatod ma a műemlékekhez?
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esik, de a (megvalósult) tervek kisebb
publicitást kapnak. Füzér és Diósgyőr
szerintem jó kiindulási alap, mert ezek
már megépültek. A Nemzeti Várprogram
felelősével, Vári Attilával konzultáltunk,
hogy kiket hívjunk meg a konferenciára.
Abban bíztam, hogy kiderül: van-e ma
Magyarországon egységes építészeti
program a várrekonstrukcióra. Pregnánsan bebizonyosodott, hogy nincs ilyen.
És nem biztos, hogy baj, hogy nincsen.

› Változott-e a gondolkodásmódod a műemlékvédelemmel kapcsolatosan a pályád folyamán?
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olvasható beszélgetésben inkább az aktualitásokra, illetve az életmű ezekre reagáló, korábbi csomópontjaira koncentráltunk. A hosszú ismeretségre és a szerkesztőbizottságban
végzett közös munkára való tekintettel ezúttal mellőztük a magázódást.

Nem változott, csak tisztult. Mindig is
az foglalkoztatott, − ami ma nagyon
aktuális kérdés −, hogy mi az európai
identitás. Természetesen ehhez a kérdéshez kicsit máshogy közelítek építészként: vajon mi az az európai kultúra, és ezen belül mi a magyar kultúra,
melyek az alkotóelemei? Építészeti alkotóelemeket vizsgáltam tehát. Nem
volt nehéz rájönnöm, hogy az elmúlt
korok azon emlékei, amelyeket a jelen nem tud megóvni, végleg el fognak
pusztulni. Emellett folyamatosan kezdett kialakulni az az érzésem, hogy a mi
korunk nem az a kor, amely új műemlékeket fog termelni. Ennek a technikai
forradalom az okozója. Ma Kelet-Ázsiában átlag tizenhét éves élettartamra tervezik a házakat. Egy acél-üvegbeton irodaházat nem azzal az igénnyel
építenek ma, hogy műemlékké váljon. A
műemlékek szempontjából vízválasztó vonalnál állunk, és ez szemléletbeli
változtatást igényel a korábbi gondolkodáshoz képest.

› Honnan származik ez az erős kapcsolódásod a műemlékekhez?
Valahogy úgy hozta az élet, hogy Pécshez
kötött az építészet, és elég hamar rájöttem arra, hogy az építészetben mennyire
fontos a környezet. A legfontosabbnak
természetesen az építész tehetségét tekintem, az intuíciót. De utána rögtön a
környezet következik, amiben építünk.
Az építészet nagyon erősen függ a környezetétől, ezért alapvető, hogy miképpen viszonyul ahhoz. 1975-ben, amikor
hazakerültem Pécsre, nagyon sok és
érdekes munkát kaptam. Szinte párhuzamosan dolgoztam a pécsbányai rendező-pályaudvar vagonjavító csarnokán,
Pécs egyik ikonikus épületének, a Tímárháznak a rekonstrukcióján, illetve az Országos Környezet- és Természetvédelmi
Hivatal székházán. Ösztönösen kezdtem
el elemezni a környezetet, hogy támpontot kapjak. Arra jutottam, hogy a környezethez való alkalmazkodás azért elsődleges, mert minden, amit csinálunk ezen a
Földön, folytatása valaminek. Makovecz
Imre ezt úgy fogalmazta meg, hogy ez a
teremtés folytatása. Én csak azt mondtam, hogy annak a civilizációnak, ami
nyomot hagyott a Földön, folytatása az
én építészeti tevékenységem is.
A civilizált környezetnek alapvetően két
fajtája van: az egyik az értékes környezet,
a másik az értéktelen. Az értékesnél meg
kell kísérelni a maximális illeszkedést, természetesen mindenkinek a saját vérmérséklete szerint. Valaki ezt csak kontraszttal tudja elképzelni…, néha én is. Egy új
érték idővel magához emeli a környezetét.

› Munkáid alapján alapvetően intuitív alkatnak feltételez a kívülálló. A műemlékekhez is így viszonyulsz, vagy a charták
szellemében?
Jól látod, nem vagyok egy tudós, teoretikus építész, hanem sokkal inkább ösztönös. Természetesen a „chartás” elveket el
kell fogadni, az ezekre épülő képzéseket
magam is elvégeztem. De legalább ilyen
fontos, hogy mindig is szerettem a történelmet. Az egyetemen az építészettörténet volt a kedvenc tantárgyam. Az építészettörténeti tanszéken diplomáztam.
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egy foghíj, oda terveztem egy Osztrák
Kultúrközpontot 1973-ban. A komplex
tervem azonban szerintem érdekesebb
volt, és jobban is sikerült. Szigliget vára
alá terveztem két acélszerkezetű fogadóépületet. Az alapötlet az volt, hogy egy
alagúttal átfúrtam a várhegyet, és a két
végponton egy-egy taplószerűen megtapadó, kinövő amorf épületet terveztem.

› Az oklevél átvétele után azonnal hazavezetett az utad szülővárosodba, Pécsre?
Csak 1975-ben mentem haza, a diploma
után két évet az Ipartervben dolgoztam.
Ott tanultam meg a szakmát Csikvári Antal mellett, aki az első mesterem volt. Személyében egy igazi furfangos ezermestert
ismertem meg. Akkor még mindent meg
kellett tervezni, mert szinte semmit sem
lehetett készen kapni. Például meg kellett
rajzolnom egy egy mozdulattal kifelé nyitható kazánajtót, ami öt ponton záródott,
és óriási légnyomásra méretezték.

› Hogy lehetett az Ipartervbe bekerülni?
Nagyon egyszerűen: a diplomavédés utáni napon jelentkeztünk, és a következő
nap már mehettünk is dolgozni. Én kicsit
később diplomáztam, mert szilárdságtanból nem sikerült az államvizsgám. Év
végére készült el a diplomamunkám, az
egész Iparterv nekem segített. Csak érdekességképpen mondom: az Iparterv
akkor olyan ezerfős cég lehetett.

› Természetes volt, hogy hazamész, vagy
hívásnak engedelmeskedtél?
Egyáltalán nem volt természetes! A feleségem pesti lány, és akkor már Pesten
laktunk, nem volt ilyen tervünk. Csaba Gyula kedves barátom hívott, akit
szintén mesteremnek tartok. 1975-ben
a Baranyaterv Ifjúsági Irodájának tagjai testületileg átmentek a Pécsitervhez
Csete György irányításával. Így a megyei tervezővállalatnál űr keletkezett,
kellett az építész. Az évfolyamunkról
páran (Dobos László, Radványi György)
egyszerre érkeztek Pécsre tanítani a főiskolára. Ők ajánlottak Csaba Gyulának,

Interjú

The highly complex and versatile activity of architect Sándor Dévényi covers more than designing buildings – his presence was decisive in various professional
communities and in the public sphere as well. His career, always exuding a strong sense of belonging to his hometown of Pécs, spans works of different scales,
ranging from urban planning to simple door handles. Most of his buildings are standing in the rich historical neighborhood of downtown Pécs, manifesting a unique
sensitivity towards the urban context, replete with significance. The architect, who created his own school with his family home designs, has left his mark in the
fields of urban spaces, monument restoration, urban rehabilitation and engineering facilities as well. Sándor Dévényi is the concept owner behind a number of
significant initiatives. He is a co-founder of the Kós Károly Association, an internationally acclaimed master of Hungarian organic architecture and last but not least,
the chief editor of our magazine.
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› Korábban nem volt kapcsolatod a
Makovecz körül kibontakozó építészeti
iskolával? Ismerted a műveit?

a Baranyaterv műteremvezetőjének, és
így kerültem újra képbe.

› Ismert közegbe jöttél vissza Pécsre,
vagy „meg kellett tanulnod” a várost?
Már a gimnázium után elhagytam Pécset. Ráadásul az Uránvárosban, Pécs új
lakótelepén, egy újonnan épült iskolába
jártam. Nem volt műemlékes beütésem,
Csetééket sem ismertem. A gyerekkoromat egy Forbáth Alfréd által tervezett
házban töltöttem, így inkább a modernnek, a Bauhausnak volt közvetlen építészeti befolyása rám. Mint oly sokszor,
a Pécsre érkezéskor is szerencsém volt:
ekkor kezdődött Pécs belvárosának rehabilitációja. A pécsi városházán volt
egy fiatal társaság, akiket véletlenül hagyott a kommunista vezetés dolgozni.
A belváros korábban államosított épületei
ekkorra kerültek olyan műszaki állapotba,
hogy mindenképpen kezdeni kellett velük
valamit. Csaba Gyula vezetésével kezdtünk el tömbrehabilitációban gondolkozni
a belváros felújítása kapcsán.

› Túl szép, hogy igaz legyen…
Valóban, a baranyaterves időszak csak
néhány évig tartott, mert „pártvonalon”
inogni kezdett alattam a talaj. Így 80ban átmentem a Pécsi Tervező Vállalathoz. Csetéék ekkor már nem voltak ott,
csak Kistelegdi István, Nyári József és
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Dulánszky Jenő. Eördögh István volt
az irodavezető, Kistelegdi pedig a műteremvezető. Ekkor kezdtünk el a belvárosi rehabilitációval tudományosan
foglalkozni, az is volt a műterem neve,
hogy Belváros Rehabilitációs Iroda. Ez
1984-ig működhetett, amíg az öreg városi pártvezetők el nem mentek nyugdíjba. Az új, fiatal tanácselnök mindenbe
beleszólt, ellehetetlenítve a további
működésünket. De addig nagyon jól működött az iroda. Abban az időben, ha
sétáltam az utcán, és megláttam egy halom homokot a járdán, becsengettem, és
megkérdeztem, hogy mire akarják használni. Ők elmondták, én pedig javaslatot tettem, hogyan csinálják, amit meg
is fogadtak. Volt egy homlokzatfelújítási
program, aminek a keretében egy utcában majdnem minden portált, cégért
megrajzoltunk és kicseréltünk, utcaszínezési terveket készítettünk. Ez máshol
elképzelhetetlen volt.
A rendszerváltás előtti 10-12 év Magyarországon nagyon mozgalmas volt, bár
mi egy percig sem hittük, hogy az oroszok valaha is kimennek az országból.
Voltak gmk-k, a magánszféra kezdett
kibontakozni. Pécsett különösen. Amit
mi a 80-as években elértünk, azt Miskolcon nem lehetett, sem Győrben vagy
Szegeden, sehol máshol az országban. A
Lakodalmas ház tervezését például úgy

kaptam, hogy négy magánember megvett egy állami telket, amelyről lebontották az ott álló házat. Állami ingatlant magánszemélyeknek eladni máshol
elképzelhetetlen volt. Egy városházán
dolgozó építészt kértek fel, hogy tervezzen oda egy házat, de ő engem ajánlott.

› A szakma mellett volt közösségi élet
is, volt valamifajta civil mozgás a 80-as
években Pécsett?
Eleve ott volt az Ifjúsági Iroda és Csete György − ők rendesen felforgatták az
állóvizet. Ehhez azonban kellett Mischl
Róbert, a Baranyaterv igazgatója, aki
− bár hithű kommunista volt, és az is
maradt élete végéig − felismerte, hogy a
szocializmus felépítéséhez nem a doktrínák vezetnek, hanem a gondolkodó
fejek. Hagyta kibontakozni az Ifjúsági
Irodát, ami egy magyar építészeti újjászületéshez vezetett. Makovecz is ekkoriban távozott a Szövtervből, és kezdett
el dolgozni a Pilisi Parkerdőnél. Létrehoztak egy organikus, szerves építészeti
iskolát, amilyen korábban nem volt.
1978-ban lehetőség adódott rá, hogy
Kampis Miklós kezdeményezésére elinduljon a Dunántúli Építész Stúdió.
Az eleve szervezett egységeket nem
volt nehéz összefogni. A Dél-Dunántúlon Zalával együtt négy megyei és
egy minisztériumi tervezővállalat volt,

amelyeket könnyen lehetett szakmai
összejövetelekre mozgósítani. Minden
hónapban más-más helyszínen szerveztünk egy találkozót: Szekszárdon,
Pécsen, Zalaegerszegen, Kaposváron.
Csak arra kellett vigyázni, hogy ne
lépjük át a tűrt kategória láthatatlan
határvonalát a kommunizmus alatt.
Egyszer Egerváron találkoztunk, ahova
meghívtuk Konrád Györgyöt és Hankiss
Elemért előadni. Az már kiverte a biztosítékot. Utána behívták a vállalatigazgatókat a pártközpontba. Makovecz
Imrével is egy ilyen alkalommal találkoztam először, mégpedig a Dél-dunántúli Építész Stúdió alakuló ülésén, ahol
egy azóta is meghatározó szöveget
mondott el.

Családi ház, Pécs, 2001. Fotó: Kalmár Lajos

Nem nagyon volt kapcsolatom velük. Jankovics Tibor vitt el 1976-ban Makovecz
Imre hajdúszoboszlói kiállításának megnyitójára. Akkor láttam őt és a rajzait is
először. Csetéékhez akkor már átjárogattam Kovács Attila barátomnak köszönhetően, aki náluk dolgozott.
Nem voltam én organikus építész, de
Csete György és az Ifjúsági Iroda munkája közvetve sokat segített nekem. A
Baranyatervben ők készítették elő nekem
a terepet, hiszen némileg megpuhították
a vaskalapos pártközpontiak által uralt
struktúrát. Egyik első tervemben, a Hullám fürdő rekonstrukciója kapcsán csupa
hullámot rajzoltam. Akkor még nem gondolkoztam organikusan, de valahol már
bennem volt az, hogy a körülményeket
hagyni kell az emberbe belemosódni. Ha
ezeket átszűröd magadon, ezek szublimációjával hozol létre valamit. Nem úgy,
hogy van egy funkció és van egy konstrukció, és ez meghatározza az épületet,
hanem meg kell ismerni alaposan mindent, ami a környezetben van.

› Honnét jött a belső késztetés, hogy nem
olyan dolgokat rajzoltál, mint a többiek?
Ezt nem tudom, valahogy ezt találtam ki.

› Az egyetemen volt rád valaki nagy hatással?
Mind a diplomamunkámnál, mind a
komplex tervezésnél Virág Csaba volt

a külsős korrektorom, és Guzsik Tamás az
egyetemi. Ő kiváló ember volt, és hagyta,
hogy azt csináljak, amit akarok. Jó barátság alakult ki közöttünk, csak egy-két
évvel volt idősebb nálam, tanársegéd
volt. Makoveczről először Sáros Lászlótól hallottam, aki szintén kollégista volt,
és fölöttem járt kettővel vagy hárommal
− ő már akkor is olyan nézelődős típus volt.
Már akkor kiszúrt magának, hogy olyasmiket szoktam csinálni, ami nem szokványos.
Tény és való, hogy az egyik legnagyobb
félévesterv-leadás idején én egy Szelíd
motorosok ihlette motort rajzoltam, tussal, temperával kifestve. Nem mindig azzal
foglalkoztam, amivel kellett volna. Sárossal
jó barátságba keveredtünk, ő hozta az első
Pink Floyd-lemezt is…

› Az egyetemen engedték, hogy kibontakozhass, a saját utadat járd?
Úgy, hogy jellemzően ketteseket, hármasokat kaptam. Bár ez részben azért
is volt, mert a határidőkről általában lecsúsztam. Emiatt ki is akartak rúgni az
egyetemről…

› A te egyedi építészetedet a mai terminológia posztmodernnek bélyegzi.
Ez ellen én mindig tiltakozom. Nem mintha tagadnám a posztmodernt. A posztmodern nagyon jókor jött, nem véletlenül
született meg Makovecz, illetve Csetéék
építészeti világa ebben az időben. Imrétől nagyon sokat tanultam, ő tett rá arra
a vágányra, amelyiken − jól vagy rosszul,
de − mostanáig haladtam. Imrének és
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The highly complex and versatile activity of architect Sándor Dévényi covers more than designing buildings – his presence was decisive in various professional
communities and in the public sphere as well. His career, always exuding a strong sense of belonging to his hometown of Pécs, spans works of different scales,
ranging from urban planning to simple door handles. Most of his buildings are standing in the rich historical neighborhood of downtown Pécs, manifesting a unique
sensitivity towards the urban context, replete with significance. The architect, who created his own school with his family home designs, has left his mark in the
fields of urban spaces, monument restoration, urban rehabilitation and engineering facilities as well. Sándor Dévényi is the concept owner behind a number of
significant initiatives. He is a co-founder of the Kós Károly Association, an internationally acclaimed master of Hungarian organic architecture and last but not least,
the chief editor of our magazine.
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› Korábban nem volt kapcsolatod a
Makovecz körül kibontakozó építészeti
iskolával? Ismerted a műveit?

a Baranyaterv műteremvezetőjének, és
így kerültem újra képbe.

› Ismert közegbe jöttél vissza Pécsre,
vagy „meg kellett tanulnod” a várost?
Már a gimnázium után elhagytam Pécset. Ráadásul az Uránvárosban, Pécs új
lakótelepén, egy újonnan épült iskolába
jártam. Nem volt műemlékes beütésem,
Csetééket sem ismertem. A gyerekkoromat egy Forbáth Alfréd által tervezett
házban töltöttem, így inkább a modernnek, a Bauhausnak volt közvetlen építészeti befolyása rám. Mint oly sokszor,
a Pécsre érkezéskor is szerencsém volt:
ekkor kezdődött Pécs belvárosának rehabilitációja. A pécsi városházán volt
egy fiatal társaság, akiket véletlenül hagyott a kommunista vezetés dolgozni.
A belváros korábban államosított épületei
ekkorra kerültek olyan műszaki állapotba,
hogy mindenképpen kezdeni kellett velük
valamit. Csaba Gyula vezetésével kezdtünk el tömbrehabilitációban gondolkozni
a belváros felújítása kapcsán.

› Túl szép, hogy igaz legyen…
Valóban, a baranyaterves időszak csak
néhány évig tartott, mert „pártvonalon”
inogni kezdett alattam a talaj. Így 80ban átmentem a Pécsi Tervező Vállalathoz. Csetéék ekkor már nem voltak ott,
csak Kistelegdi István, Nyári József és
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Dulánszky Jenő. Eördögh István volt
az irodavezető, Kistelegdi pedig a műteremvezető. Ekkor kezdtünk el a belvárosi rehabilitációval tudományosan
foglalkozni, az is volt a műterem neve,
hogy Belváros Rehabilitációs Iroda. Ez
1984-ig működhetett, amíg az öreg városi pártvezetők el nem mentek nyugdíjba. Az új, fiatal tanácselnök mindenbe
beleszólt, ellehetetlenítve a további
működésünket. De addig nagyon jól működött az iroda. Abban az időben, ha
sétáltam az utcán, és megláttam egy halom homokot a járdán, becsengettem, és
megkérdeztem, hogy mire akarják használni. Ők elmondták, én pedig javaslatot tettem, hogyan csinálják, amit meg
is fogadtak. Volt egy homlokzatfelújítási
program, aminek a keretében egy utcában majdnem minden portált, cégért
megrajzoltunk és kicseréltünk, utcaszínezési terveket készítettünk. Ez máshol
elképzelhetetlen volt.
A rendszerváltás előtti 10-12 év Magyarországon nagyon mozgalmas volt, bár
mi egy percig sem hittük, hogy az oroszok valaha is kimennek az országból.
Voltak gmk-k, a magánszféra kezdett
kibontakozni. Pécsett különösen. Amit
mi a 80-as években elértünk, azt Miskolcon nem lehetett, sem Győrben vagy
Szegeden, sehol máshol az országban. A
Lakodalmas ház tervezését például úgy

kaptam, hogy négy magánember megvett egy állami telket, amelyről lebontották az ott álló házat. Állami ingatlant magánszemélyeknek eladni máshol
elképzelhetetlen volt. Egy városházán
dolgozó építészt kértek fel, hogy tervezzen oda egy házat, de ő engem ajánlott.

› A szakma mellett volt közösségi élet
is, volt valamifajta civil mozgás a 80-as
években Pécsett?
Eleve ott volt az Ifjúsági Iroda és Csete György − ők rendesen felforgatták az
állóvizet. Ehhez azonban kellett Mischl
Róbert, a Baranyaterv igazgatója, aki
− bár hithű kommunista volt, és az is
maradt élete végéig − felismerte, hogy a
szocializmus felépítéséhez nem a doktrínák vezetnek, hanem a gondolkodó
fejek. Hagyta kibontakozni az Ifjúsági
Irodát, ami egy magyar építészeti újjászületéshez vezetett. Makovecz is ekkoriban távozott a Szövtervből, és kezdett
el dolgozni a Pilisi Parkerdőnél. Létrehoztak egy organikus, szerves építészeti
iskolát, amilyen korábban nem volt.
1978-ban lehetőség adódott rá, hogy
Kampis Miklós kezdeményezésére elinduljon a Dunántúli Építész Stúdió.
Az eleve szervezett egységeket nem
volt nehéz összefogni. A Dél-Dunántúlon Zalával együtt négy megyei és
egy minisztériumi tervezővállalat volt,

amelyeket könnyen lehetett szakmai
összejövetelekre mozgósítani. Minden
hónapban más-más helyszínen szerveztünk egy találkozót: Szekszárdon,
Pécsen, Zalaegerszegen, Kaposváron.
Csak arra kellett vigyázni, hogy ne
lépjük át a tűrt kategória láthatatlan
határvonalát a kommunizmus alatt.
Egyszer Egerváron találkoztunk, ahova
meghívtuk Konrád Györgyöt és Hankiss
Elemért előadni. Az már kiverte a biztosítékot. Utána behívták a vállalatigazgatókat a pártközpontba. Makovecz
Imrével is egy ilyen alkalommal találkoztam először, mégpedig a Dél-dunántúli Építész Stúdió alakuló ülésén, ahol
egy azóta is meghatározó szöveget
mondott el.

Családi ház, Pécs, 2001. Fotó: Kalmár Lajos
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Részletképzés. Szent Gellért tér és Forrásház, Budapest, 2003.
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Csete Györgyéknek is kellett az a klíma,
az a társadalmi környezet, amely a 70es években kezdett érni. Ez eltérő volt a
kommunista és a kapitalista világban, de
mindenhol egyszerre kezdett mozgolódni. Nekünk talán könnyebb dolgunk volt,
mert nem volt annyi szempont. Egy hatalom, egy irány volt, egyféleképpen kellett
gondolkozni. Ebből könnyű volt kitörni.
Az internacionális építészetnek nevezett
irányzat kezdett kiüresedni. Egyszerűen
elfogytak a vonalak. Úgy voltunk vele,
mint ma a minimállal…, remélem, az is
kezd kifulladni.
A történelmünk egyre sűrűbben ismétli
magát: egyfajta spirális ismétlődés tanúi
lehetünk, egyre rövidebb ciklusokkal. A
Bauhausból fakadt az internacionális
építészet, abból pedig a mai minimalizmus. Ezeknek a ciklusoknak van egy
kezdeti, forrongó része, egy mustszerű
valami. Ebben a stádiumban a regionalizmusoknak sokkal nagyobb szerepük van.
Ezt követi a letisztultabb stíluskorszak.
A 70-es évek elején is a regionalizmusok kezdtek erősödni, mert a világtrend
elfáradt. Ebbe tökéletesen illeszkedett
Makovecz és Csete. Ebből lett Nyugaton
a posztmodern, de nálunk ez sokkal szebben alakult. A kettő nyilván hatott egymásra, gyakran keresztezte egymást e két
gondolkodás, és sokszor tévútra vezetett.
Mint például a „tüzépbarokk”, amit sokan
primitíven összekevertek az organikussal.

› Ahogy a 80-as évek, úgy a rendszerváltás utáni évtized is alkotásokban
Országépítő 2018|04

hihetetlenül bővelkedő időszak volt számodra, amely – szerencsénkre – igen jól
dokumentált az esetedben. Szerencsés
helyzeted volt, hogy a saját gondolkodásmódodat, formavilágodat végig fenn
tudtad tartani a szakmában?
Ösztönösen dolgoztam. De nagyon sokan vannak a pályám mellett, akik segítettek. Példaként Osskó Judit műsorai
– Unokáink is látni fogják – széles körű
ismertséget hoztak.

› A gazdasági válság azonban téged többszörösen is rosszul érintett.
Inkább a kormányváltás(ok). Nekem öt
nagy munkám futott, abból egy valósult
meg, a Gellért tér és a Fővám tér, a metróberuházáshoz kapcsolódóan. A Gellért
Szálló teljes felújítása, a nyíregyházi
színház, a lengyeltóti kastély és a marcali hotel megvalósulása azonban ellehetetlenült. Ezeket mind valamilyen módon szocialista városvezetések építették
volna, és a 2010-es kormányváltás után
mindet félretették. Több ilyen válságot
vészeltem át az életem során. Az első
ilyen alkalom, amikor 1994. július 23-án
a kormány úgy döntött, hogy nem lesz
Budapest Expo. Az egész irodám az expó
épületeinek tervén dolgozott. Majd Horn
Gyula 1995. május 1-jén egyik napról a
másikra megváltoztatta a szociálpolitikai
ellátás rendszerét. Ennek eredményeként
teljesen leállt a lakásépítés, ami bennünket majdnem csődbe vitt. Medgyessy Péter 2003-ban szintén változtatott a szociálpolitikai támogatáson, akkor is csőd

közelébe kerültünk. Mindhárom csődhelyzetnél az volt a szerencsém, hogy
voltak családi házaim, és más kisebb
munkák, amik az irodát átlendítették a
nehéz időszakokon.

› A közéleti szerepvállalásod tudatos volt?
Én építészként sok olyan munkán dolgoztam, ami senkinek sem kellett. Városfalak, pincék, utak, terek rehabilitációját
terveztem. Az építészkollégák nehezen
jöttek rá, hogy az ötödik térsík, azaz az
alapsík ugyanolyan fontos, mint a négy
függőleges (homlokzati) sík. 1975-ben
kezdtem az első közteremet tervezni,
ami 1977-re meg is épült. A kecskeméti
Kéttemplom köz, Kerényi József terve
döbbentett rá, hogy mennyire fontos ez
a feladat. A tervező vállalati idők belvárosi rehabilitációi után, 1987-től jöttek a
maszek idők. Ekkor állami megbízások
már nem voltak, csak ezek a közterületek, amik rajtam maradtak, mint szamáron a fül. Szerettem volna többet tenni a
városomért, és úgy éreztem, ha beválasztanak az önkormányzatba szenátorként,
akkor még hatékonyabb tudok lenni. De
2010-ben kiderült, hogy ez nem így van.
Egy pártban kell ülni.

› Mikortól mennyi ideig voltál önkormányzati képviselő?
2002−2010 között, két év kihagyással.
Listáról jutottam be az Összefogás Pécsért Egyesület jelöltjeként. Ez egy polgári keresztény értéken alapuló társaság,
amely még ma is létezik, elnökségi tag-

ja vagyok. A közélethez tartozik, hogy
Pécs Város önkormányzati választásán,
2002-ben polgármesterjelöltként indultam, tudván, hogy abszolút esélytelen
vagyok. Jó kalandnak fogtam fel. Voltak
„polgármester-jelölti vetélkedők”, amikor mindenkinek el kellett mondania a
koncepcióját. Pécs város fejlesztésében
én mindegyiket lesöpörtem, de esélyem
mégsem volt. Azért vállaltam, mert Pécs
fejlesztéséért szerettem volna tenni, és
úgy éreztem, hogy egy városfejlesztési
bizottsági tagság, vagy az építésztevékenységem nem nyújt ehhez elég teret.
Egy politikai szerepvállalás nagyobb súl�lyal esik a latba, többet tudok tenni a városomért. Az volt a filozófiám, hogy régen
egy várost a virilisták irányították: azok
az emberek, akik a város legtehetősebb
polgárai is voltak egyben. A nagyobb
iparosok – akiknek tőkéjüknél fogva súlyuk van − elsősorban (Pécsett például
Zsolnay), és néhány értelmiségi (például
egyetemi tanár). Úgy láttam, 2002-ben a
virilisták nem léteznek, mert nincs olyan
ipar, ezért az értelmiségnek kell átvállalnia ezt a szerepet. Ebben tévedtem.
Ráadásul rá kellett jönnöm, hogy mégis
inkább építész vagyok, mint politikus, a
két dolgot nem lehet egyszerre vinni. Ez
utóbbi is bizony egy szakma, amelyre tudatosan ki kell nevelnünk a politikusainkat, különben el kell szenvednünk, hogy
amatőrök döntenek helyettünk…

ennyiben maradtunk. Nem telt el két-három hét, felhívott Gellért B. István szobrászművész barátom, hogy Pécsen ös�szehívták a művészeket. Ott lesz Keserü
Ilona, Rétfalvi Sándor, Pinczehelyi Sándor, Bencsik István és még sokan mások,
ezért én is jöjjek. Budapestről Mészöly
Miklós és Kosáry Domokos, az MTA elnöke érkezett. Talán húszan gyűltünk
össze, amikor Kosáry Domokos előadta,
hogy az akadémia alapítani kíván egy
művészeti akadémiát. Végighallgattuk,
és lelkes fiatalként rögtön jelentkeztem,
hogy igen-igen, engem a Makovecz Imre
erre már felkért. Kosárynak az arcáról
lefagyott a mosoly. Nem, ez nem az –
mondta −, ez az MTA berkein belül lesz,
Makovecz Imréé egy másik. Megkérdeztem, hogy tényleg úgy képzelik-e, hogy
Magyarországon két művészeti akadémia

lesz? Ha Makovecz megcsinálja az övét
(MMA), akkor mi is a miénket − mondták. Felhívtam Imrét, mondván, nagy
megtiszteltetés, hogy engem ide meghívtatok, de nem lépnék be sem ebbe,
sem abba. Aztán 1997-ben, amikor Jancsó Miklós volt a Széchenyi Művészeti
Akadémiának (SZIMA) az elnöke, úgy
látszódott, hogy közeledik egymáshoz a
két akadémia. Ekkor, nagy megtiszteltetésnek véve, elfogadtam az MMA meghívását. Azon az ülésen, amikor engem
felvettek, jelen volt Jancsó Miklós mint a
Széchenyi Művészeti Akadémia képviselője. Egy szóbeli nyilatkozat is született,
hogy a két akadémia közeledik egymáshoz, és az egyesülés sem volt kizárva.
Akkor már több mint ötven tagja volt a
Magyar Művészeti Akadémiának, nekem
már a Kecske utcában szék sem jutott,

› Kívülről úgy tűnik, hogy ez a közéleti
szerepek halmozása, az önkormányzati
képviselőségtől a Magyar Művészeti Akadémia alelnöki címéig. A Magyar Művészeti Akadémiának nemcsak tagja, hanem
sokáig alelnöke is voltál. Hogyan alakult
az ottani szerepvállalásod?
Ez nagyon hosszú történet. 1991 januárjában felhívott Makovecz Imre, azzal
a feladattal, hogy létre kell hoznunk egy
társaságot − amelynek akkor talán neve
sem volt még −, egy művészeti akadémiát. Tizennégyen voltak alapítók. Imre
arra kért, csatlakozzam. Negyvenkét
éves voltam… Tele munkával, jó, majd
gondolkodom rajta, mondtam. Akkoriban
nem is jártam nagyon Budapestre – és
Bikafejes ház, Pécs, 1981-85. Fotó: Dénes György
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Csete Györgyéknek is kellett az a klíma,
az a társadalmi környezet, amely a 70es években kezdett érni. Ez eltérő volt a
kommunista és a kapitalista világban, de
mindenhol egyszerre kezdett mozgolódni. Nekünk talán könnyebb dolgunk volt,
mert nem volt annyi szempont. Egy hatalom, egy irány volt, egyféleképpen kellett
gondolkozni. Ebből könnyű volt kitörni.
Az internacionális építészetnek nevezett
irányzat kezdett kiüresedni. Egyszerűen
elfogytak a vonalak. Úgy voltunk vele,
mint ma a minimállal…, remélem, az is
kezd kifulladni.
A történelmünk egyre sűrűbben ismétli
magát: egyfajta spirális ismétlődés tanúi
lehetünk, egyre rövidebb ciklusokkal. A
Bauhausból fakadt az internacionális
építészet, abból pedig a mai minimalizmus. Ezeknek a ciklusoknak van egy
kezdeti, forrongó része, egy mustszerű
valami. Ebben a stádiumban a regionalizmusoknak sokkal nagyobb szerepük van.
Ezt követi a letisztultabb stíluskorszak.
A 70-es évek elején is a regionalizmusok kezdtek erősödni, mert a világtrend
elfáradt. Ebbe tökéletesen illeszkedett
Makovecz és Csete. Ebből lett Nyugaton
a posztmodern, de nálunk ez sokkal szebben alakult. A kettő nyilván hatott egymásra, gyakran keresztezte egymást e két
gondolkodás, és sokszor tévútra vezetett.
Mint például a „tüzépbarokk”, amit sokan
primitíven összekevertek az organikussal.

› Ahogy a 80-as évek, úgy a rendszerváltás utáni évtized is alkotásokban
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hihetetlenül bővelkedő időszak volt számodra, amely – szerencsénkre – igen jól
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– Unokáink is látni fogják – széles körű
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színház, a lengyeltóti kastély és a marcali hotel megvalósulása azonban ellehetetlenült. Ezeket mind valamilyen módon szocialista városvezetések építették
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Budapest Expo. Az egész irodám az expó
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teljesen leállt a lakásépítés, ami bennünket majdnem csődbe vitt. Medgyessy Péter 2003-ban szintén változtatott a szociálpolitikai támogatáson, akkor is csőd

közelébe kerültünk. Mindhárom csődhelyzetnél az volt a szerencsém, hogy
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ja vagyok. A közélethez tartozik, hogy
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kis bronztáblával. Ez 1997-ben történt,
azóta vagyok az akadémia tagja. 2004ben felügyelőbizottsági tag voltam, még
karácsony előtt, de már a december 5-i
népszavazás után volt az elnökségi ülésünk. Letargikus volt a hangulat a szavazás eredménye okán. Makovecz Imre
és Gyurkovics Tibor azt javasolta, ki kell
bővíteni határon túli magyarokkal. Én
azt mondtam akkor, hogy nagyon támogatom és örülök neki, de ezzel, úgy éreztem, elvágtuk annak az útját, hogy valaha is köztestületté váljunk. Ezzel együtt
azonban vállaltuk − akkor mi már százan
voltunk −, és felvettünk ötven határon
túli magyart. A jóslatom szerencsére nem
vált valóra, mert 2011-ben köztestületté
vált a Magyar Művészeti Akadémia.

› Az egyesülésnek alapító tagja voltál.
Hogyan alakult ez a máig élő történet?
Makovecz Imre az alapítás 20. évében
megkérte, hogy mindenki írja le, hogyan
emlékszik az egyesülés alapítására. Az én
verzióm a következő volt: 1987-ben lettem
független tervező. Egy kivitelező céghez
vettek fel, ahol egy épület megtervezése,
és építésének végigkísérése volt a feladatom. A cég vezetője, akinek a családi
házát építettük, történetesen az egyik
barátom volt. Ő győzködött, hogy hagyjam ott az állami ipart. Később találkoztam Skrobák Lászlóval, aki végül a társam
lett. Éppen akkor nyitották meg a Dóm
sörözőt, ott határoztuk el, hogy alapítunk
egy céget, és ittunk egy sört. Azt azonban nem tudtuk, mi ennek a módja. Azt
kiderítettük, hogy kisszövetkezet lehet az
egyetlen forma, ami akár állami megbízást is fogadni tud. Beültünk hát a piros
Wartburgomba, és elmentünk Kaposvárra
Kampis Miklóshoz, majd Keszthelyre Jankovics Tiborhoz, végül Makovecz Imréhez
Budapestre. Ők akkor már megcsinálták
a kisszövetkezetüket. Mindannyiuktól
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kaptunk útmutatást. Ezt a kört 1988 tavaszán kétszer-háromszor megismételtük.
Akkoriban írták ki a harkányi gyógyszálló
pályázatát, amire meghívták Finta Józsefet, Iványi Lászlót, Gettó Józsefet és engem. Nagyon szerettük volna megnyerni,
sikerült. De ehhez kellett a vállalati forma
is, mert egy állami cég, a Danubius Hotels
építtette volna. Haladéktalanul létre kellett hozni a kisszövetkezetet. Addig-addig
jártunk körbe-körbe ezeknél a cégeknél,
amíg rá nem jöttünk, hogy közösen kellene tovább folytatnunk valamit, és ebből
született a Kós Károly Egyesülés. Kampis
Miklós nyomozta ki, hogy mit lehet bejegyeztetni. Egyesülést lehetett, ennek Kaposvár volt a központja, ő volt az igazgató
egészen 70 éves koráig. Most én vagyok.
És én is 70 lettem.

› Visszatérve az irodádhoz, a Pécs Európa
Kulturális Fővárosa program sem lendítette fel a működéseteket?
Éppen a képviselőség miatt kimaradtam
a fellendülésből. Pályázatokon részt
tudtunk venni, de nem nyertünk. Pécs
fejlődésére büszke vagyok, de az elsősorban nem az én érdemem, hanem a
városé, amely lehetővé tette, hogy minden fontosabb dolog tisztességes, nyílt
építészeti tervpályázaton dőlhetett el.
Ebben nagy szerepe volt Horváth Andrásnak, aki akkor már a Dél-dunántúli
Építész Kamara elnöke volt. Akkor épült
meg a Zsolnay negyed, a Kodály Központ és a könyvtár is, valamint megújult
számos belvárosi közterület.

› Te hiszel a tervpályázatokban?
Erre válaszként Churchill mondását tudom idézni: „A demokrácia nem egy jó
államforma, de ha valaki tud jobbat…”
Amikor a 2000-es évek elején az Építész
Kamara országos elnökségi tagja voltam,
az egyik közgyűlésre meghívtunk egy dán
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előadót, aki nagyon elegáns és szép előadást tartott. Dániában abban az időben
17 pályázati forma létezett. A politika ezek
közül ki tudja választani, hogy melyik az
adott helyzetben a számára legmegfelelőbb, és azt gyorsan le tudják bonyolítani.
Azóta majdnem húsz év telt el, és mi nem
tudtunk ebben a témában megfelelő szabályzatot alkotni. Én a vegyes pályáztatás
híve vagyok: akinek nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményére, azt hívjuk meg, és
fizessünk neki érte, míg ezek mellett mások részt vehetnek a nyílt pályázaton, és
akár meg is nyerhetik azt.

› Pécs mennyit profitált az Európa Kulturális Fővárosa címből?
Budapest egy nagy fekete lyuk, amibe
egyre jobban belezuhan az egész ország.
A kommunizmus alatt ez szisztematikus
trend volt. Emlékszem, Baráth Etele előadta annak idején nekünk a mesteriskolán, hogy miért kell a szerep nélküli falvakat kijelölni. 3500 faluból 1500-2000-et.
Mégis azt mondom, hogy abban a rendszerben volt egy területfejlesztési, egy
országfejlesztési koncepció. Hogy hogyan
lehet arányosan fejleszteni a térstruktúrát. Ezt most abszolút nem látom. Budapest egyre jobban hízik. Az én politikai
állásfoglalásom az, hogy ma aki a Balaton−Kecskemét-vonaltól északra ipartelepítésben segédkezik, az nem szolgálja a
nemzet érdekét. Én Pécsett élek, és látom,
hogy a Dél-Dunántúl milyen nyomorúságos helyzetben van. Pécs 180 000 korábbi lakosából jó, ha 110 000 maradt, mert
nincs ipar, nincs megélhetés. Gondoljunk
bele: a megszűnt bányákban 40 000 ember dolgozott! Az egyetemre valamikor
35 000-en jártak (az ELTE-énél is nagyobb
volt a létszám egy-két évig), ma a fele. Az
Európa Kulturális Fővárosa cím azért volt
fontos, mert mentőövet dobott Pécsnek.
A nemzet kifejezte, hogy szükség van
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egészen 70 éves koráig. Most én vagyok.
És én is 70 lettem.

› Visszatérve az irodádhoz, a Pécs Európa
Kulturális Fővárosa program sem lendítette fel a működéseteket?
Éppen a képviselőség miatt kimaradtam
a fellendülésből. Pályázatokon részt
tudtunk venni, de nem nyertünk. Pécs
fejlődésére büszke vagyok, de az elsősorban nem az én érdemem, hanem a
városé, amely lehetővé tette, hogy minden fontosabb dolog tisztességes, nyílt
építészeti tervpályázaton dőlhetett el.
Ebben nagy szerepe volt Horváth Andrásnak, aki akkor már a Dél-dunántúli
Építész Kamara elnöke volt. Akkor épült
meg a Zsolnay negyed, a Kodály Központ és a könyvtár is, valamint megújult
számos belvárosi közterület.

› Te hiszel a tervpályázatokban?
Erre válaszként Churchill mondását tudom idézni: „A demokrácia nem egy jó
államforma, de ha valaki tud jobbat…”
Amikor a 2000-es évek elején az Építész
Kamara országos elnökségi tagja voltam,
az egyik közgyűlésre meghívtunk egy dán
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előadót, aki nagyon elegáns és szép előadást tartott. Dániában abban az időben
17 pályázati forma létezett. A politika ezek
közül ki tudja választani, hogy melyik az
adott helyzetben a számára legmegfelelőbb, és azt gyorsan le tudják bonyolítani.
Azóta majdnem húsz év telt el, és mi nem
tudtunk ebben a témában megfelelő szabályzatot alkotni. Én a vegyes pályáztatás
híve vagyok: akinek nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményére, azt hívjuk meg, és
fizessünk neki érte, míg ezek mellett mások részt vehetnek a nyílt pályázaton, és
akár meg is nyerhetik azt.

› Pécs mennyit profitált az Európa Kulturális Fővárosa címből?
Budapest egy nagy fekete lyuk, amibe
egyre jobban belezuhan az egész ország.
A kommunizmus alatt ez szisztematikus
trend volt. Emlékszem, Baráth Etele előadta annak idején nekünk a mesteriskolán, hogy miért kell a szerep nélküli falvakat kijelölni. 3500 faluból 1500-2000-et.
Mégis azt mondom, hogy abban a rendszerben volt egy területfejlesztési, egy
országfejlesztési koncepció. Hogy hogyan
lehet arányosan fejleszteni a térstruktúrát. Ezt most abszolút nem látom. Budapest egyre jobban hízik. Az én politikai
állásfoglalásom az, hogy ma aki a Balaton−Kecskemét-vonaltól északra ipartelepítésben segédkezik, az nem szolgálja a
nemzet érdekét. Én Pécsett élek, és látom,
hogy a Dél-Dunántúl milyen nyomorúságos helyzetben van. Pécs 180 000 korábbi lakosából jó, ha 110 000 maradt, mert
nincs ipar, nincs megélhetés. Gondoljunk
bele: a megszűnt bányákban 40 000 ember dolgozott! Az egyetemre valamikor
35 000-en jártak (az ELTE-énél is nagyobb
volt a létszám egy-két évig), ma a fele. Az
Európa Kulturális Fővárosa cím azért volt
fontos, mert mentőövet dobott Pécsnek.
A nemzet kifejezte, hogy szükség van
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Pécsre. Ez persze csak egy egyszeri alkalom volt, meglehetősen kis összeget, 33
milliárd forintot jelentett. Ma csak a kecskeméti egyetem kap 100 milliárdot fejlesztésre, ahol nem volt sohasem egyetem. A
pécsi egyetem ezzel szemben 24 milliárdot
kap, és azt is a város adja a Modern Városok Programból.

Pécsről nem végezhető. Mondtam a feleségemnek, hogy költözzünk Budapestre, de ő
azt mondta, hogy nem költözünk. A két fiam
a fővárosban él, de az egyik lányom négy
unokámmal Pécsett maradt, ami komolyan
közrejátszik a mi maradásunkban is.

Zoltán, hogy lépjek be az immár egyetemi szintű műszaki kar állományába.
2009-től egészen 2015-ig volt csoportom. Egyfelől korrigáltam, másrészt előadásokat tartottam a doktori iskolában.
Jövő héten leszek „professzor emeritus”,
Magyarországon 70 éves kor után már
nem lehetsz egyetemi oktató, ez most
következik el… A doktori iskolában továbbra is maradok. Mindig mondtam a
hallgatóknak, tanuljanak meg egy görbe
vonalat is lerajzolni, mert azt nehezebb.
Egyeneset mindig fognak tudni rajzolni.
A mostani fiatalokat nagyon sajnálom,
mert a 80-as, 90-es évek nagy ajándék
volt nekünk. A 80-as években lazult a
rendszer, a 90-es években pedig mindenki felszabadult. Aztán jött a 2000es évek első évtizede, amikor a tőke
kényszere ráült az építészet egészére.
Ez egy nehéz, idegen világ. Mindannyian
érzitek az egyedüllét, a magány összes
nehézségét, mert már nem lehet úgy ös�szefogni a szakmát, mint ahogy annak
idején össze lehetett, vagy mint ahogy
Imre 2010-ig össze tudta fogni. De hát
Makovecz Imre csak egy születik évezredenként. Olyan szinten van fölöttünk,
hogy csak hálát adhatunk a sorsnak,
hogy együtt élhettünk vele. Én nem tartom magamat iskolateremtő mesternek,
de becsülettel megcsináltam, amit lehetett. Ki, mit csinál utánam, az már nem
az én felelősségem…

› Ha jól tudom, neked erre is volt egy,
az építészeten messze túlmutató, infrastrukturális fejlesztési koncepciód.
Valóban, úgy érzem, hogy a fent említett
térstruktúra módosításáért próbáltam tenni. Megcsináltam a dunántúli autópálya
tervét, aminek megvalósítására létrehoztam a barátaimmal egy kft.-t, ami aztán
átalakult kht.-vá. Olyan tagjai voltak a
kht.-nak, mint Baranya megye, Somogy
megye, Siófok, Pécs, Mohács, Komló. Az
volt a koncepciónk lényege, hogy a Dunántúlt észak−dél irányban középen szelje át
egy autópálya. A minisztériumot igyekeztünk a teljesítményértékű szemléletből a
területfejlesztési szemlélet felé terelni. Ma
ott építünk utat, ahol nagyon sok az autó.
Ehelyett ott kellene autópályát építeni, ahol
területet akarunk fejleszteni. Meggyőződésem, hogy nem a sugár irányú úthálózatot
kell fejleszteni, mert Budapest ebbe bele
fog dőlni. Transzverzális utat terveztünk
a Balti-tenger−Adria közötti perspektívába helyezve, Gdańsk–Ploče végpontokkal.
Ezen az útvonalon Pécs rajta lett volna. Ehhez képest megépítették a 6-os utat, amely
nem érinti Pécset. Az első nagyváros, amit
eltalál, az Eszék, ami Trianon óta nem Magyarország része.

› Ez a periferikus lét a személyes életedet
is befolyásolta, befolyásolja?
Valóban. A Magyar Művészeti Akadémia
alelnöki tisztét részben ezért nem viszem
tovább. Egyrészt már öregnek érzem magam egy ekkora feladathoz, másrészt ez
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› A gyerekekről jut eszembe az utánpótlás kinevelése. Ez mennyire volt fontos
szempont a számodra? Mesterként fogadtál vándorokat? Korábban, a Vándoriskola megszületése előtt is dolgoztál
fiatalokkal?
Mindig voltak fiatalok, akik – például
Borza Endre, Masszi Pál − elvégezték
az egyetemet, majd egy-két évig nálunk
dolgoztak, és mentek tovább. Az irodám
1988-tól működött, a Vándoriskolát pedig 1990-ben indítottuk, tehát mindös�sze két évről beszélünk. Balázs Péter volt
az első vándorom, majd Sziklai Ákos és
Mohai Gábor. Előfordult, hogy egyszerre
ketten-hárman is jöttek hozzám. Halas
Iván volt az egyetlen, aki végül munkatársként ott is maradt nálam hosszú
évekre. Nemrég összeírtam, és kiderült,
hogy bizony ötven fölött van a számuk…

› Beszélnél az oktatói pályafutásodról?
Érdekes történet… 1980-tól 1983-ig a
pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola külső korrektora voltam. Akkor még
a Pécsi Tervezőirodában dolgoztam,
ahová új főnök érkezett. Ő megtiltotta,
hogy a dolgozó „maszekoljon”, például a főiskolára járjon oktatni, ahelyett,
hogy örült volna neki, hogy bővíti a
vállalata portfólióját. Pedig nagyon
szerettem tanítani, beülni a hallgatók
mellé, és beszélgetni velük. A főiskolából a rendszerváltást követően szép
lassan egyetem lett, majd megalakult
egy mesteriskolája, a Breuer Marcell
Doktori Iskola, amelynek ma is törzstagja vagyok. 2009-ben kért fel Bachmann

› Ezek szerint nem éled meg drámaként,
hogy nem lesz utánad Dévényi iskola?
Műemlékekből indultunk ki, maradjunk
is azoknál. Amit én ebben a műfajban kifejtettem, annak az összegzése
a pécsi János utca 8−10. szám alatti,
egymás mellé épült két kis társasház.
Rendkívül szerencsés körülmények, jó
csillagzat alatt születtek. Lerajzoltam, a
tervtanácsban azt mondták, hogy jó-jó,
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Pécsre. Ez persze csak egy egyszeri alkalom volt, meglehetősen kis összeget, 33
milliárd forintot jelentett. Ma csak a kecskeméti egyetem kap 100 milliárdot fejlesztésre, ahol nem volt sohasem egyetem. A
pécsi egyetem ezzel szemben 24 milliárdot
kap, és azt is a város adja a Modern Városok Programból.

Pécsről nem végezhető. Mondtam a feleségemnek, hogy költözzünk Budapestre, de ő
azt mondta, hogy nem költözünk. A két fiam
a fővárosban él, de az egyik lányom négy
unokámmal Pécsett maradt, ami komolyan
közrejátszik a mi maradásunkban is.

Zoltán, hogy lépjek be az immár egyetemi szintű műszaki kar állományába.
2009-től egészen 2015-ig volt csoportom. Egyfelől korrigáltam, másrészt előadásokat tartottam a doktori iskolában.
Jövő héten leszek „professzor emeritus”,
Magyarországon 70 éves kor után már
nem lehetsz egyetemi oktató, ez most
következik el… A doktori iskolában továbbra is maradok. Mindig mondtam a
hallgatóknak, tanuljanak meg egy görbe
vonalat is lerajzolni, mert azt nehezebb.
Egyeneset mindig fognak tudni rajzolni.
A mostani fiatalokat nagyon sajnálom,
mert a 80-as, 90-es évek nagy ajándék
volt nekünk. A 80-as években lazult a
rendszer, a 90-es években pedig mindenki felszabadult. Aztán jött a 2000es évek első évtizede, amikor a tőke
kényszere ráült az építészet egészére.
Ez egy nehéz, idegen világ. Mindannyian
érzitek az egyedüllét, a magány összes
nehézségét, mert már nem lehet úgy ös�szefogni a szakmát, mint ahogy annak
idején össze lehetett, vagy mint ahogy
Imre 2010-ig össze tudta fogni. De hát
Makovecz Imre csak egy születik évezredenként. Olyan szinten van fölöttünk,
hogy csak hálát adhatunk a sorsnak,
hogy együtt élhettünk vele. Én nem tartom magamat iskolateremtő mesternek,
de becsülettel megcsináltam, amit lehetett. Ki, mit csinál utánam, az már nem
az én felelősségem…

› Ha jól tudom, neked erre is volt egy,
az építészeten messze túlmutató, infrastrukturális fejlesztési koncepciód.
Valóban, úgy érzem, hogy a fent említett
térstruktúra módosításáért próbáltam tenni. Megcsináltam a dunántúli autópálya
tervét, aminek megvalósítására létrehoztam a barátaimmal egy kft.-t, ami aztán
átalakult kht.-vá. Olyan tagjai voltak a
kht.-nak, mint Baranya megye, Somogy
megye, Siófok, Pécs, Mohács, Komló. Az
volt a koncepciónk lényege, hogy a Dunántúlt észak−dél irányban középen szelje át
egy autópálya. A minisztériumot igyekeztünk a teljesítményértékű szemléletből a
területfejlesztési szemlélet felé terelni. Ma
ott építünk utat, ahol nagyon sok az autó.
Ehelyett ott kellene autópályát építeni, ahol
területet akarunk fejleszteni. Meggyőződésem, hogy nem a sugár irányú úthálózatot
kell fejleszteni, mert Budapest ebbe bele
fog dőlni. Transzverzális utat terveztünk
a Balti-tenger−Adria közötti perspektívába helyezve, Gdańsk–Ploče végpontokkal.
Ezen az útvonalon Pécs rajta lett volna. Ehhez képest megépítették a 6-os utat, amely
nem érinti Pécset. Az első nagyváros, amit
eltalál, az Eszék, ami Trianon óta nem Magyarország része.

› Ez a periferikus lét a személyes életedet
is befolyásolta, befolyásolja?
Valóban. A Magyar Művészeti Akadémia
alelnöki tisztét részben ezért nem viszem
tovább. Egyrészt már öregnek érzem magam egy ekkora feladathoz, másrészt ez
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› A gyerekekről jut eszembe az utánpótlás kinevelése. Ez mennyire volt fontos
szempont a számodra? Mesterként fogadtál vándorokat? Korábban, a Vándoriskola megszületése előtt is dolgoztál
fiatalokkal?
Mindig voltak fiatalok, akik – például
Borza Endre, Masszi Pál − elvégezték
az egyetemet, majd egy-két évig nálunk
dolgoztak, és mentek tovább. Az irodám
1988-tól működött, a Vándoriskolát pedig 1990-ben indítottuk, tehát mindös�sze két évről beszélünk. Balázs Péter volt
az első vándorom, majd Sziklai Ákos és
Mohai Gábor. Előfordult, hogy egyszerre
ketten-hárman is jöttek hozzám. Halas
Iván volt az egyetlen, aki végül munkatársként ott is maradt nálam hosszú
évekre. Nemrég összeírtam, és kiderült,
hogy bizony ötven fölött van a számuk…

› Beszélnél az oktatói pályafutásodról?
Érdekes történet… 1980-tól 1983-ig a
pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola külső korrektora voltam. Akkor még
a Pécsi Tervezőirodában dolgoztam,
ahová új főnök érkezett. Ő megtiltotta,
hogy a dolgozó „maszekoljon”, például a főiskolára járjon oktatni, ahelyett,
hogy örült volna neki, hogy bővíti a
vállalata portfólióját. Pedig nagyon
szerettem tanítani, beülni a hallgatók
mellé, és beszélgetni velük. A főiskolából a rendszerváltást követően szép
lassan egyetem lett, majd megalakult
egy mesteriskolája, a Breuer Marcell
Doktori Iskola, amelynek ma is törzstagja vagyok. 2009-ben kért fel Bachmann

› Ezek szerint nem éled meg drámaként,
hogy nem lesz utánad Dévényi iskola?
Műemlékekből indultunk ki, maradjunk
is azoknál. Amit én ebben a műfajban kifejtettem, annak az összegzése
a pécsi János utca 8−10. szám alatti,
egymás mellé épült két kis társasház.
Rendkívül szerencsés körülmények, jó
csillagzat alatt születtek. Lerajzoltam, a
tervtanácsban azt mondták, hogy jó-jó,
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a Dévényinek ezt is megengedjük, de mi
lesz, ha elkezdik utánozni? Mi lesz, ha
leutánozza valaki azt a házat? Ez a válaszom a kérdésedre. Ezt ne utánozza senki, mert ez utánozhatatlan. Ez egy olyan
gondolat, aminek legfeljebb a lényegét
lehet megfogni, követni. Hogy hogyan
lehet egy öreg városmagban szerves új
életet megfogalmazni, hogy az ne váljon skanzenné. Ezért volt fontos pl. a
belvárost tehermentesítő körút, aminek a megálmodója egy értelmes városi
főmérnök volt, mert akkor ilyen is volt.
Ő találta ki, hogy a városfalat körülvevő,
19. századi, rossz kis házakat le lehet
bontani, és lehet egy belvárost tehermentesítő utat létrehozni, egy középkori lineáris struktúrát felhasználni egy modern
lineáris funkció számára. Az alagutat
azért csináltam, hogy ne egy ronda vasbeton híd kösse össze az út két oldalát.
Mindig a gondolatot kell nézni. Hogyan
kell szervesen illeszkedni, nemcsak a térben, hanem az időben is. Nagyon fontos,
hogy mindig együtt nézzük a kettőt.

adatot előtúrtam. Az eredeti iratok,
tervek közül semmi nem volt restaurálva. Tizenhat dobozból tizenhármat át
tudtam nézni, mielőtt kirúgtak az iratok rongálása miatt. Bocsánat, nem én
rongáltam, hanem azok, akik hagyták
ilyen rossz állapotba kerülni a terveket.
Ha széthajtottam, eltörtek a lapok…!
Az épületet nagyon jól megismertem,
kiviteli tervi szintig jutottunk. A belső

nagy tereket is úgy terveztük visszaállítani, ahogy a fürdőnél megmaradt.
A szállodában mindent szétvertek. Abban bíztam, hogy ha leszedjük az álmennyezetet és a falburkolatot, akkor
alatta megtalálom a stukkókat. Semmit
sem találtam! Minden kalapáccsal le volt
verve. Akkor jöttem rá, hogy 1962-ben,
amikor megalakult a KGST, jobb híján
pártunk és kormányunk a Gellért Szállót
vélte olyannak, ahol a testvéri találkozók lebonyolíthatóak. A múltat végképp
eltörölni eszméje nem bírta el, hogy a
burkolat alatt ott maradjon a burzsoá,
rothadó díszítés. Mindent szétvertek.
Úgy gondolom, hogy jó úton jártam,
amikor a belső stukkók Zsolnay díszítését visszarajzoltam. Sajnos semmi nem
épült meg belőle, halott terv maradt.
A tulajdonos, a Danubius Hotels semmit
sem csinált meg belőle. A homlokzatot
is csak részben újították fel, és azóta is
csak toldozzák-foldozzák a belsőt.

› Az interjú elején már említett versenyfutást hallom ki a szavaidból, amit az
emlékek megmaradásáért meg kell nyernünk. Egyfajta emlékezetvesztés idejét
éljük, már vagy hatvan-hetven éve.

› Erre volt jó példa a pályád talán legfontosabb, de sajnos nem megvalósult munkája, a Gellért Szálló teljes belső rekonstrukciója.

› Ez számodra a műemlékek, a műemlékvédelem felértékelődését jelenti?
Egyszerűnek tűnő, de nagyon rögös út a
műemlékvédelem, és a műemléki környezet ápolása. Egyrészről, mert rettentően
rossz állapotban vannak a Kárpát-medencei műemlékek. Az interneten van egy
honlap, ahol fotókkal illusztrálva csak a
budapesti nagykörúton belül ezer olyan
épületet mutat be, amelyről hiányzik az
eredeti toronyépítmény, tetőfelépítmény.
Ezek a II. világháborúban, vagy utána
a szocializmus építése közben pusztultak el, és azóta nem építettük újjá őket.
Újjá kell ezeket építeni? Ha azt mondjuk,
hogy Budapest egy – jó értelemben vett −
historizáló skanzen, amely egyelőre lakott, akkor ezeket kutya kötelességünk
visszaépíteni, még ha feltételezhetően
elenyésző számban vannak is meg az
eredeti tervek.

› A hitelességre törekedve, még ha el is
kell fogadnunk, hogy nem lehet tökéletesen hiteles az újjáépítés…

1995-től 2010-ig, tizenöt éven át dolgoztunk a terveken, most úgy néz ki, hogy
hiába. A Fővárosi Levéltárban az összes
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A műemlékeket, az épített örökséget
csak egyszer tudjuk megmenteni, mert
ma nem termelődik újra. Egy jó ismerősöm még a rendszerváltozás előtt
járt Washingtonban a művészeti múzeumban. Megkérdezte a teremőrt, hogy
hol van az építészeti részleg. A teremőr kérdőn nézett rá, és azt mondta,
hogy hát az építészet nem művészet,
az csak biznisz. Nyilván mindig lesz egy
olyan megbízói réteg, amelyik szeretné,
ha az ő gondolatisága is megjelenne
az általa építtetett házban. De ezt az
összvolumenhez képest elenyésző számúnak tekintem.

De, igenis lehet. A Hauszmann-féle lovarda a budai Várban hiteles, és a testőrLakodalmas ház, Pécs, 1984. Drónfotó: Dénes György

ség épülete is hiteles. 1967-ben, amikor
felkerültem Pestre, az egyetemre, akkor
− átmászva a szögesdrót kerítésen −
bejártam az egész palotát. A trónterem
akkor még létezett a maga rokokó díszítéseivel. Ki volt égve, de minden visszaállítható lett volna. Hogy nem ez történt,
az tudatos pusztítás eredménye volt.
Amit a Gellért Szállónál is említettem.

› Ez ellen tenni kötelességünk? Akár a
visszaépítés árán is?
Véleményem szerint a visszaépítéseknek az az oka, hogy a magyar nemzet
nagyon-nagyon sokat szenvedett. Az
ember nem szereti a kurdarcait és a
szenvedéseit örökké pátyolgatni. Ez a
szenvedés össztársadalmi szinten is érzékelhető. Például sírva vigad a magyar,
hogy mást ne mondjak. Az, hogy bizonyos kitüntetett épületeket, amelyekre emlékezünk, újraépítünk, szerintem
elfogadható, mert ez enyhíti a szenvedést. Pellengérre állítjuk a chartákat,
de a 2000-es krakkói charta leszögezi,
hogy azok az emlékek, melyek elevenen
élnek a társadalom tudatában, visszaépíthetők. Nagyon fontosnak tartom,
hogy a műemlékekkel kapcsolatosan
hangozzék el az a szó, hogy gazdálkodás. Ami önmagában fából vaskarika, de
állítom, hogy a műemlékekkel gazdálkodni kell. Varga Ötvös Bélának volt egy
tanulmánya a budai Várnegyed visszaépítésének gazdasági teljesítményéről.
Nemcsak a turizmus szempontjából, de
a nemzeti identitás, az örökség ápolása,
a jól épített környezet, vagy akár a példamutatás miatt. Én nem mondom azt,
hogy nem lehet ma létrehozni azt a városi miliőt, amit szeretünk egy történeti
városban, amit szeretünk Olaszországban, Velencében, egy toszkán kisváros-

ban, Párizsban. Nem mondom, hogy az
emberiség már annyira elhülyült, hogy
képtelen ezt reprodukálni. Elképzelhető, hogy ha sikerül in situ megőriznünk
műemlékeinket, akkor az újabb építészetünk is képes lesz jó lakókörnyezeteket létrehozni, de ahhoz meg kell őrizni a régit. Ennek pedig több útja lehet.
2010 körül volt egy KÖH által szervezett
konferencia, a gazdasági világválság
közepén. A téma az örökségvédelem
volt, de nemzetközi kitekintésben. Egy
norvég kormánytisztviselő, tehát nem
„örökségvédő” is volt az előadók között,
aki elmondta, hogy Norvégia részben
úgy vészeli át a válságot, hogy a hazai
vállalkozókat próbálja helyzetbe hozni.
„Fogyaszd a hazait!” Ezt itthon is ismerjük. De tanulságos volt, ahogy ennek
keretében a műemlékvédelmet támogatták. A hazai ipar fellendítésére szánt
összeg 10%-át a műemlékekre fordították, mivel tisztában voltak vele, hogy a
műemlékvédelem hazai nyersanyagot,
munkaerőt használ. Itthon marad a terméke, és közben innovatív, mert szakembereket képez.

› A közelmúltban adták át a Gerecse kaput.
Érdekes történet volt, pályázaton nyertem el a megbízást. Domokos László,
Tatabánya főépítésze három egymástól
teljesen eltérő stílusban alkotó embert
hívott meg. Skardelli Györgyöt, Balázs
Mihályt, és engem. A szakmai zsűri
Skardellit hozta ki győztesnek. Ezt követően a polgármester kirakta a három pályázatot a kultúrházba, föltette az internetre, és megszavaztatta a terveket… Így
kaptam végül én a munkát. Egy madarat
terveztem, mert sejtettem, hogy a tatabányaiak is így gondolkoznak. Skardelli
egy fészket tervezett. Jó gondolat volt
az is, csak olyan szublimációval adta elő,
hogy nem értették a helyiek.

› Most min dolgozol?
Épül egy kis borászatom Makovecz Imre
Sió csárdája mellett. Jelenleg Zalaegerszegre a Göcseji Falumúzeum bővítését csinálom, egy új fogadóépülettel.
Nagyon szép munka.
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Dénes Eszter

A pécsi születésű keramikusművész pályafutása semmilyen szempontból nem tekinthető
tipikusnak: tudását a hivatalos művészeti oktatáson kívül alapozta meg. Eredetileg
porcelánfestőnek készült, gipszmintakészítést tanult a Zsolnay gyár századfordulós
hagyományokat továbbörökítő mestereitől. A hazai kortárs művészek jellegzetes
formavilágának teáskannává transzformálása hozta meg számára az első sikert. Dévényi
Sándorral kialakított szakmai együttműködése során készített épületkerámiái Pécs városát
gazdagítják. Fontos számára a mester–tanítvány-együttműködés. A kétezres évek végén a
glasgow-i iparművészeti iskola (School of Art) kerámia tanszékének vendégtanára volt.

› A mai épületeken nincs nyoma kézművességnek, a megjelenő korlátok és egyebek általában Tüzép-telepi tucatáruk.
Az építészek többsége és a kivitelezők
részéről nincs erre igény, ugyanakkor a
visszajelzésekből tudható, hogy a városlakóknak annál inkább hiányzik.
Valóban így van. Tapasztalataim azt
mutatják, ma nagyon nehéz meggyőzni a beruházót arról, hogy díszítse az
épületet. Ez csak akkor lehetséges, ha
minden rafinériát bevet az építész, és
bizonyítottan lefarag valamit a bekerülési költségből ennek javára, miközben
a gépészet óriási összegeket emészt fel.

A PORCELÁNTÓL
AZ ÉPÜLETKERÁMIÁIG
Országépítő 2018|04

› A ma általános hazai „minimál” pedig
el is zárkózik ettől. „Bauhaus”, letisztult
építészet, hallhatjuk gyakran, noha ennél
a sémánál a modern építészet mindig is
gazdagabb és változatosabb volt. Példa
erre a skandináv vagy latin országok által helyi karakterűvé alakított modern
architektúra. Mindig elfelejtjük itthon,
hogy hiába a minimál stílus, nem lesz
elegáns és nyugalmat sugárzó az épület,
ha anyaghasználatában nem képvisel egy
magas igényszintet, részletképzéseiben
pedig egyediséget.

melyek ma kizárólag a szürkék, vörösek,
fehérek… Ezt egy idő után bizony megunja az ember. Pedig néhány eozin elem
– ilyet készítettem legutóbb − is emelné a
házak megjelenését. Teljesen mindegy az
épület stílusa, én egy alkalmazott művész
vagyok: ahhoz alkalmazkodom, amire felkérnek. Éppen ezért szeretek építészekkel
dolgozni, mert nincs két egyforma épület,
tudok stílusokban gondolkodni.

› A kerámia nemcsak díszíti, hanem adott
esetben karban is tartja a homlokzatot.
Pedig éppen fordítva gondolnánk: hogy
ez megy tönkre a leghamarabb az időjárás
viszontagságaitól.
A kerámia talán az egyetlen olyan anyag,
amihez – ha jól van felhelyezve – több mint
száz éven keresztül hozzá sem kell nyúlni.

Most kezdik felújítani a Zsolnay kerámiák
azon részét, amelyeket annak idején feltehetően rosszul raktak fel, például tömörre
nyomták be a ragasztót, ezért szép lassan
elválnak a hátszerkezettől. Így jártunk a
Lajta Béla által tervezett Schmied család
síremlékénél is. A restaurálás során engem
bíztak meg a Zsolnay elemek pótlásával.
A habarcs és a tégla közé beszivárgott a
nedvesség, több méter mélyen behatoltak
mögé a növények, és egyszerűen széttolták a kerámiát.

› Nem a külső hatásoktól megy tönkre
maga a kerámia, hanem az épület és a kerámia kapcsolatában kell a hibát keresni.
Ezt ma már lehet tökéletesíteni?
Amikor Glasgow-ban tanítottam, egy
ipari formatervező mérnök kollégámmal

Én úgy látom, hogy ezeket az „új
bauhausos” épületeket, melyeknek formavilága egyébként közel áll hozzám, ugyanúgy lehetne díszíteni kerámiával vagy más
anyaggal. Ezt a külső esetében – hiszen
az épületek belsejét nem ismerem annyira
– ma ennél egyszerűbben akarják megoldani. Pécsen például egyedül a színekkel,
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› Egykor a lakó- és a közösségi épületeket
egyaránt gazdagon díszítették, gondoljunk
csak egy villára, vagy egy díszesebb baranyai
sváb parasztház homlokzatára. A középületnél ez pedig egyenesen elvárás volt, hiszen
annak rangját, a közösségben elfoglalt helyét a homlokzatképzésnek és a belsőépítészeti részletmegoldásoknak is tükrözniük
kellett. Manapság a „letisztultság” jegyében
könnyen meglehet, hogy egy kistelepülési
városháza egyszerűbb, mint – kis túlzással –
nagyapáink parasztházainak melléképületei.

együtt arra gondoltunk, hogy a kerámia, az ipari formatervező és az építész
szakok együttműködésével fontos lenne
olyan új technikai módot találni a kerámia fölépítésére és ragasztására, ami
szélesebb körű alkalmazást biztosít a
modern anyagok esetében – üveg, beton, hungarocell – is. Ez új gondolatokra
ösztönözné az építészeket és a keramikusokat egyaránt. Sajnos ez több okból
nem tudott létrejönni, pedig a mai napig
fontosnak találnám.

A felvetés teljesen jogos, egyben elkeserítő. Én a szemléletváltozást hiányolom
elsősorban. A századfordulón az építészet még végig tudta vinni a tervezést
egészen a belsőig, ahol a külsővel egységes tereket hozott létre a kortárs művészekkel együttműködve. Erre jó példa
Josef Hoffmann, aki végigvitte a külsőbelső tervezést, majd Gustav Klimt megfestette a háziasszony portréját, ami a fő
helyre került a lakótérben. Volt egy olyan
réteg, amely megtehette, hogy szép dolgokat hozzon létre kortárs alkotók segítségével, és igénye is volt erre. Én ma ezt
a közös munkát hiányolom.

› Ha az építészek látnák, hogy az új technológia mellett is van lehetőség kerámia
alkalmazására, akkor élnének is ezzel a lehetőséggel? Ma csak a technikai tudás hiányosságai és egyéb félelmek a gátjai ennek?
Még Glasgow-ban a kezembe került egy
könyv a mai spanyol kerámia építészetéről. Megdöbbentett, milyen változatos,
méreteiben és formáiban egyaránt. Letisztult formavilágú épületeken is megjelenik ez a fajta díszítés, nagy felületeket képesek létrehozni vele. Bravúros
technikai újítások jelentek meg, akár egy
I-tartóra is képesek porcelánt felépíteni.
Magyarországon a századforduló építészete zseniálisan alkalmazta a kerámiát,
maximálisan kihasználva a kor adta lehetőségeket. Száz év elteltével e tradícióra
építve ez még nem tudott megújulni, és
új gondolkodásmóddal frissülni.

› Hogyan alakult a Dévényi Sándorral való
együttműködés? Hogyan zajlott a tervezés
folyamata? Ez volt az első kapcsolata épületkerámiával?

Dévényi Sándor volt az egyetlen olyan
ember, aki mellett gátlások nélkül tudtam alkotni. Eleinte az általa tervezett
műemlék-rekonstrukciókhoz készítettem
gipszstukkókat. Az első épületkerámiát
Görögországba készítettem, amiről készült egy kis könyv is. Ezt megmutattam
neki, végignézte, kihúzta a fiókját, és
adott egy tervet azzal, hogy „erre találj
ki valamit”. Ez volt az első, méghozzá
éppen a Teréz utcában. Három tervet is
készítettem, ő pedig éppen azt választotta, ami nekem is a legkedvesebb volt.
Szabad kezet adott, és ez később sem
változott, kialakult köztünk egy összhang. Megismertem a gondolkodásmódját, az organikus szemléletet, inspiráltak
az épületei, a színekhez való viszonya.
Közös munkáink során rengeteg kísérleti
lehetőségem adódott, mindegyik épület
más és más díszítést kapott: hol fújtuk,
hol festettük… Ahogy az irodából kinőttek a tanítványai, sorra kerestek meg. De
távolabbról is kaptam megbízást. A szegedi Palánkai Tibor is a pécsi épületek
miatt vette fel velem a kapcsolatot. Dolgoztam Kecskemétre is. A nyolcvanaskilencvenes években volt egy felfutása
ennek, melynek során sok keramikus kezdett el épületkerámiákat készíteni. Majd
szép lassan elhalt ez a folyamat, főként
pénzügyi okok miatt.

› A porcelánnal ekkor nem is foglalkozott?

 Tá r s a shá z , Péc s.
Építész: Dévényi Sándor

 Ma je r- h á z , B a ja .
Építész: Dévényi Sándor

A szakmai életem jelentős részét az építészekkel való közös munka alapozta
meg. A porcelán, amit szintén nagyon
szeretek, emellett szinte hobbivá vált, hiszen az építészet tartott el engem. Ahogy
említettem, további lehetőségekhez jutottam pécsi munkáim által. A kerámia
erős jelenléte a városban több keramikusnak adott teret a kibontakozásra,
eredménye a mai napig izgalmas szakmai
és turisztikai szempontból egyaránt. Sajnos ez a folyamat leállt.

› Pályafutására mindig jellemző volt a kísérletezés, és a kortárs alkotókkal való élő
kapcsolat?
A mi szakmánknak egyik nagy előnye,
hogy nagy a mozgástér. Ráadásul bárhová is megyünk a világban, visszük
magunkkal szakmai tudásunkat. Ezen
az úton mindig van olyan barát vagy
kolléga, aki kicsit meglöködi az embert
egy irányba, ahonnan a saját útját tudja
járni. Ezt a nyitottságot a mai napig fontosnak találom, igyekszem más alkotókat
is bevonni a munkámba. Talán azért is,
mert korábban festettem, szobrokat is
csináltam, a művészeti ágak közötti átjárás mindig fontos volt számomra. Ma
azonban nem szeretik, ha más területre
téved az ember.

› Nem lehet, hogy mindez az energiahatékonyság számlájára írható? Mert ma állami
pályázatokkal is segítve, minden épületet
becsomagolunk… A táblás hőszigetelés pedig jó, ha intakt marad, ezért megrekedtünk
a hungarocelldíszek gagyi világában.
Ennek is meglehetne a maga technológiája. A pécsi István utcai ház esetében, melyet Karlovetz Zoltán tervezett, kitaláltam
egy módszert, hogyan lehet hőszigetelt
felületre feltenni a kerámiát. Minden megoldható lenne, én inkább azt gondolom,
elsősorban a költséghatékonyságra való
törekvés a gátja ennek. A hőszigetelésnek
pedig nem ez az egyetlen módja. Belgiumban már tizenöt évvel ezelőtt réteges
falszerkezeteket alkalmaztak, a külső téglafelületre felkerülhettek a díszítések.
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elsősorban műhelyeket hoznék létre. Az
építészeknél ez még létezik, valaki be
tud csöppenni egy irodába, és egy mester mellett megtanulja a szakma alapjait, megismerheti a mester által képviselt
egyéni gondolkodásmódot. Fontos lenne,
hogy a kerámián belül is legyenek ilyen,
állami megbízásokat is befogadó műhelyek, ahol a diák a tervezéstől a felrakásig részt vehet a munkában.

› Voltak ilyen kezdeményezések?
Korábban is voltak, ma is vannak tanítványaim. Bevontam őket a munkába, amíg
lehetett, elvittem őket a Zsolnay gyárba
beformázni, amikor olyan munka volt,
hogy az én műhelyem már kicsinek bizonyult. Részt vettek még a kerámia felhelyezésében is, például a Megye utcai
Dévényi-ház esetében. Ez a tanítványnak
és a mesternek is tanulságos, előbbinek
meghatározhatja az életét. Nekem fontos a beszélgetés, megismerni, ki, hogyan
gondolkodik egy adott dologról.
A kerámián belül, ha valaki még tanulni
szeretne, az önálló műhelyekben sajnos
igen kevés lehetőség adódik, de vannak
úgynevezett stúdiók. Ott kollégákkal lehet tapasztalatot cserélni, akár külföldiekkel. Ez azoknak való, akik már jó szakmai alappal, önálló gondolkodásmóddal
rendelkeznek, de izgalmas lehet egy új
mázhasználati eljárás, vagy egy ecsetkezelés megismerése.

› Említette, hogy külföldön tanított több éven
keresztül. Ma is tanít?

› Ön úgy indult a pályáján, hogy elsősorban
egy mesterséghez kötődött. Nem a szabályos
művészeti képzést kezdte el, és talán ezért is
nagyobb az alkotói szabadsága. Ma a művészeti iskolák szigorúak e téren.
Valóban, ez nagyon fontos az esetemben.
Én minden egyes művészeti ágat szakmai
alapra építenék. Először meg kell tanulni
a szakmát, és utána lehet művészkedni.
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Ma már egy művészeti gimnáziumban a
tanulmányok kezdetén művészeknek érzik magukat a hallgatók. Ez nem helyes.
Én a Zsolnay gyárban tanultam meg a
szakma alapját, a kerámiának a legfontosabb részét, a gipszminta készítését.
Innentől kezdve csak rajtam múlott, mit
tudok ebből kihozni. Ebből kiindulva a
mai egyetemi művészképzés helyett én

Van egy pont, amikor az ember már nem
tanul, hanem összegez. Inkább kifelé ad,
mint befelé gyűjt, ezért lenne jó az én
koromban már tanítani. Fiatalon ezt nem
lehet jól csinálni. Sajnos ma nem tanítok,
ez itthon egy zárt világ, ahová már csak
doktori címmel lehet bekerülni. Saját tanítványaim azonban mindig vannak. Én a
hagyományos mester−tanítvány-viszonynak vagyok a híve. Glasgow-ban megismerhettem azt is, hogyan lehet tiszteletben
tartani a diák önálló tevékenységét, engedni, hogy tévedjen, majd elbeszélgetni a tanulságokról, és újra kezdezdeni…, anélkül,
hogy ráerőszakolnám a saját gondolkodás-

 K e c s k e t e á s k a n n a , p o r c e l á n, k é z i f e s t é s , 19 9 3 (f o r m a), 2 0 0 2 (f e s t é s)

Kapszula készlet, porcelán,
k é z i f e s t é s , 19 8 6 (f o r m a), 19 8 7 (f e s t é s)

Egyszemélyes teáskészlet, porcelán,
k é z i f e s t é s , 2 0 0 4 (f o r m a), 2 0 0 5 (f e s t é s)

módomat, elképzelésemet. Izgalmas dolog
a tanítás, de az előbbiek miatt nem biztos,
hogy beleillenék a hazai képbe.

› Egészen különböző léptékekben alkotott. A
nagy méretű épületkerámia és az egyedi teáskanna között könnyű váltani?
Amikor még nem kerámiákkal, hanem
szobrokkal foglalkoztam, akkor 4-5 méteres faszerkezetekben gondolkodtam. Be
is festettem őket, kivíva ezzel a kollégák
nemtetszését. Amikor a 80-as években
megláttam a Műcsarnok kiállításán, hogy
egy tenyérben elférő tárgy is lehet jó és
izgalmas, és a porcelán esetében is lehet
szobrászként gondolkodni, sőt, még festeni is lehet, onnantól kezdve már nem
érdekelt a nagy méret. Ha egy épületkerámiára kaptam megbízást, akkor azon
hetekig dolgoztam, majd közel fél éven
át folyt a kivitelezés. Ezt követően bizony
nehéz volt visszatérni a porcelánhoz, mert
az más gondolkodást igényel, ugyanakkor
minden egyes váltás új inspirációkat ad.
Az sem mellékes, hogy így nem zártam be
magam egy világba, nem szűkültem be.

 Va s a l ó t e á s k a n n a , p o r c e l á n, k é z i f e s t é s , 19 9 4 (f o r m a), 19 9 9 (f e s t é s)

› Most min dolgozik?
Éppen két porcelántányért festek Dévényi Sándor hetvenedik születésnapjára… A tányért magát még én terveztem
a Zsolnay gyárnak. Ezenkívül egyedi,
belső térbe való csempéket kezdtem
el tervezni, melyek egy modulrendszer
alapján különböző formákban és színekben variálhatók, egyediségüket pedig a porcelánfestés adja. Olyan réteget
szeretnék megcélozni vele, amelynek a
szimpla bolti kínálaton túl fontos, hogy
valami egyedi legyen, és az adott helyre
tervezzék. Mindemellett építészeknek is
készítek épületkerámiát.
Bak teáskanna, színezett porcelán, 1985

FROM PORCELAIN TO BUILDING CERAMICS
– INTERVIEW WITH SÁNDOR DOBÁNY
Born in Pécs, the career of the ceramic artist is extraordinary in every respect. To start with, he gained his knowledge outside of the official art education.
Originally intending to become a porcelain painter, he studied plaster modeling under the masters of the Zsolnay factory, who helped him get familiar
with the traditions of the turn of the century. His first major success came in the shape of a teapot, designed in the characteristic fashion of Hungarian
contemporary artists. Created in the context of his professional cooperation with Sándor Dévényi, his building ceramics provide beautiful ornamentation to
the city of Pécs. Today's buildings have no trace of craftsmanship, although minimalist architecture has potential in that direction, he says.

Interjú
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 B a j a t e á s k a n n a , p o r c e l á n, k é z i f e s t é s , 19 9 6 (f o r m a), 2 0 12 (f e s t é s)

elsősorban műhelyeket hoznék létre. Az
építészeknél ez még létezik, valaki be
tud csöppenni egy irodába, és egy mester mellett megtanulja a szakma alapjait, megismerheti a mester által képviselt
egyéni gondolkodásmódot. Fontos lenne,
hogy a kerámián belül is legyenek ilyen,
állami megbízásokat is befogadó műhelyek, ahol a diák a tervezéstől a felrakásig részt vehet a munkában.

› Voltak ilyen kezdeményezések?
Korábban is voltak, ma is vannak tanítványaim. Bevontam őket a munkába, amíg
lehetett, elvittem őket a Zsolnay gyárba
beformázni, amikor olyan munka volt,
hogy az én műhelyem már kicsinek bizonyult. Részt vettek még a kerámia felhelyezésében is, például a Megye utcai
Dévényi-ház esetében. Ez a tanítványnak
és a mesternek is tanulságos, előbbinek
meghatározhatja az életét. Nekem fontos a beszélgetés, megismerni, ki, hogyan
gondolkodik egy adott dologról.
A kerámián belül, ha valaki még tanulni
szeretne, az önálló műhelyekben sajnos
igen kevés lehetőség adódik, de vannak
úgynevezett stúdiók. Ott kollégákkal lehet tapasztalatot cserélni, akár külföldiekkel. Ez azoknak való, akik már jó szakmai alappal, önálló gondolkodásmóddal
rendelkeznek, de izgalmas lehet egy új
mázhasználati eljárás, vagy egy ecsetkezelés megismerése.

› Említette, hogy külföldön tanított több éven
keresztül. Ma is tanít?

› Ön úgy indult a pályáján, hogy elsősorban
egy mesterséghez kötődött. Nem a szabályos
művészeti képzést kezdte el, és talán ezért is
nagyobb az alkotói szabadsága. Ma a művészeti iskolák szigorúak e téren.
Valóban, ez nagyon fontos az esetemben.
Én minden egyes művészeti ágat szakmai
alapra építenék. Először meg kell tanulni
a szakmát, és utána lehet művészkedni.
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Kós Károly Egyesülés Vándoriskola
Budapesti Műszaki Egyetem,
Építészmérnöki Kar
Vándorépítész Kft. alapító tagja
A Kós Károly Egyesülés társigazgatója
Lelesz község (Szlovákia) főépítésze
Az Észak-magyarországi
Területi Tervtanács Tokaj-Hegyalja
Kultúrtáji Testület tagja
Mád község települési főépítésze

A Mád község nevének eredetéről szóló monda szerint honfoglaló őseink vezére, Árpád is
gyönyörködött a táj festői szépségében. Egy hegy tetejéről csodálta a panorámát, majd
lenyűgözve így szólt: „Ma ád Isten szerencsét e tájon Ond és Tarcal vezéreknek!” Így született
a „ma ád”-ból a Mád, a „szerencsét”-ből a közeli Szerencs, a „tájon”-ból a szomszédos
Tállya település neve. Ha e következtetés tudományosan nem is helytálló, a kiindulópont
feltétlenül az: a táj, mely évszázadok, sőt évezredek lenyomatát őrzi, festői. Kétségtelen,
hogy Mád a méltán híres Tokaj-Hegyalja, sőt sokak számára maga a világ közepe. Dűlői a világ
legjobb termőterületei közé tartoznak. A borvidék világörökségi területté nyilváníttatott
2002-ben, melynek célja az épített és természeti örökség, valamint a hagyományos
tájhasználat megőrzése. E folyamatot Fábián Rigó Tamás évek óta segíti építészként, bár
hivatalosan csak 2016-tól Mád főépítésze. Csóka Balázs és Terdik Bálint beszélgetett vele.

› Hogyan kerültél Hegyaljára?

FŐÉPÍTÉSZEK
Fá bi á n R i g ó Ta m á s – Má d , L ele s z

Halmai Tamásnál olvastam, hogy „az
utat, amin járnod kell, a lábnyomaid jelölik”. Másokkal ellentétben nálam nem
tudatos, és nem is szándékos a hely
választása. Vannak viszont emberek,
akiknek van valamiféle elképzelésük,
építő indulatuk, és ehhez a feladathoz
keresnek megfelelő eszközt, szerszámot... Valamiféle ilyen szerszám az építész is. Ezek az emberek a feladatuk,
imaginációjuk okán konkrét helyekhez
tartoznak: ilyen módon kerültem Hegyaljára is. Tekinthetjük úgy (én így tekintem), mint egy megbecsült szerszámot
a kölcsönzőben, amit ilyen módon kézről kézre adnak.

Az emberláncom ebben az esetben a
következő volt: annak idején mint néhány hete frissen felvett vándor ültem a Kvadrumban a galérián, amikor
Makovecz felhívta Zsigmond Lászlót,
hogy küldje le a vándort. Lementem,
köszöntem, a Mester mondta, hogy
mutatkozzak be, majd az asztal körül
ülő emberekhez fordulva azt mondta,
hogy „Ő fogja tervezni a maguk házát!”.
Zsigmond László sem akart szégyenben maradni, tőle is kaptam egy önálló tervezési feladatot, így ezek okán is
gyakori vendég lettem a Pondban, ahol
Mantuano Tamással egyeztettem a házakat. Ő persze szintén beajánlott egy
gyerekkori barátjának... Gyakran ült a

Pondban egy szerkesztő asszony, aki
egyszer odahívott az asztalához, hogy
„Maga építész, segítsen nekem”. Válás
után két gyerekkel a saját egészen kis
lakását alakította volna át, de sehogy
sem boldogult vele. Még aznap este
meg is rajzoltam (ilyen íves, ahogy Kuli
László mondaná: „kukacfalas” lett),
amit örömében megmutatott egy gyerekkori barátnőjének. Ők ugye Mádon
vettek éppen egy régi házat... Így kezdődött, a gyerekkori barátnő férje azóta a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
kormányhivatal vezetője, a fia borász,
szóval nem kis részben nekik, majd az
ő barátaiknak, rokonaiknak és üzletfeleiknek tervezve házakat szinte folyamatos a hegyaljai jelenlétem.
(A történethez mint mellékszál hozzátartozik a „kukacfalrajzolók felelőssége”: a
statikus hölgynek tervezett átalakítást
– mivel senki nem vállalta el – a feleségem unokatestvérével meg is építettük... A mellékszál mellékszála: érdemes
olyat rajzolni, hogy ha kérdés merül fel
a kivitelezés közben, legyen legalább
egy valós, a helyi anyagokból és szakértelemmel összehozható megoldás.
Idekívánkozik még egy nekem nagyon
fontos történet. A Borsai-kastélyt építő
Szivárvány Kft. építésvezetőjével beszélgetve, és dicsérve a hozzáállásukat
és szaktudásukat, szóba került Salamin
Ferenc neve, aki már régóta a környéken
építette az országot. Az építésvezető
bólintott, hogy persze, ismeri. „Mi, amit
tudunk, neki köszönhetjük − mondta. −
Az ő házait építve tanultuk ki a szakmát.
Gyakran egy összetettebb térbeli csomópontot órákon keresztül az állványon
ülve modellezett-faragott ki nekünk...”
Ez egészen váratlanul megható volt. Szóval már egyszerűbb néhány kis kitérőt
tenni, egy kis napfényes tisztáson növő
vadvirágot közelebbről megnézni, ahol
magát az erdei ösvényt ilyen mestereink
taposták járhatóra.)
Párhuzamosan ezzel, az irányt mindenképpen erősítve kaptunk egy feladatot még a mesebeli „Hegyalján is túl”,
Leleszen, ahol még a tervezési díjat is
szlovák koronában mérték. A polgár-
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ő barátaiknak, rokonaiknak és üzletfeleiknek tervezve házakat szinte folyamatos a hegyaljai jelenlétem.
(A történethez mint mellékszál hozzátartozik a „kukacfalrajzolók felelőssége”: a
statikus hölgynek tervezett átalakítást
– mivel senki nem vállalta el – a feleségem unokatestvérével meg is építettük... A mellékszál mellékszála: érdemes
olyat rajzolni, hogy ha kérdés merül fel
a kivitelezés közben, legyen legalább
egy valós, a helyi anyagokból és szakértelemmel összehozható megoldás.
Idekívánkozik még egy nekem nagyon
fontos történet. A Borsai-kastélyt építő
Szivárvány Kft. építésvezetőjével beszélgetve, és dicsérve a hozzáállásukat
és szaktudásukat, szóba került Salamin
Ferenc neve, aki már régóta a környéken
építette az országot. Az építésvezető
bólintott, hogy persze, ismeri. „Mi, amit
tudunk, neki köszönhetjük − mondta. −
Az ő házait építve tanultuk ki a szakmát.
Gyakran egy összetettebb térbeli csomópontot órákon keresztül az állványon
ülve modellezett-faragott ki nekünk...”
Ez egészen váratlanul megható volt. Szóval már egyszerűbb néhány kis kitérőt
tenni, egy kis napfényes tisztáson növő
vadvirágot közelebbről megnézni, ahol
magát az erdei ösvényt ilyen mestereink
taposták járhatóra.)
Párhuzamosan ezzel, az irányt mindenképpen erősítve kaptunk egy feladatot még a mesebeli „Hegyalján is túl”,
Leleszen, ahol még a tervezési díjat is
szlovák koronában mérték. A polgár-
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26

Mádi utcakép, Ekler Dezső borászatával.
Fotó: Dénes György

Igen, ahogy már meg is jelentek. Amikor a Balaton-felvidéki présházakról beszélünk, akkor nemcsak a régi, tájba
mint „biotópjukba” szervesen illeszkedő
feldolgozóépületekre gondolunk, hanem
inkább a zártkerti nyaralókra. Ez itt szerencsére tényleg nem jellemző. Azonban
biztos vagyok abban, hogy nincs olyan
hely a világon, ahová nem lehet oda való
épületet elhelyezni, olyat, ami annak a
tájnak a folytatása: arányaiban, formálásában, anyaghasználatában, de szellemi
és funkcionális tartalmában is. Például
Bodonyi Csaba, Ekler Dezső, Salamin
Ferenc mind magas színvonalon oldottak
meg ilyen feladatot.

mester megkereste Makovecz Imrét, aki a
hivatal átalakításának munkáját hozzánk
irányította. Zurbola Mihállyal a tervezés
és az építkezés közben jó barátságba kerültem, és már jó tíz éve a falu főépítésze
vagyok. Lelesz Árpád-kori műemlék temploma és kolostora jó állapotban maradt
meg. A középkorban úgynevezett „hiteles
hely” volt, ami az akkori Magyarországon
a közjegyzői szerepet töltötte be. Ide –
később Bata Tibort is bevonva – egy kitalált középkori településközpontot is terveztünk. Ez egy részében már megépült,
de terveztünk fürdőt, éttermet is... Lelesz
egy külön beszélgetést is megérdemelne.

› Ezek szerint már vándorként nagy feladatokat kaptál.
Vándorként – ha nem is mindig hívtak –
igyekeztem csatlakozni a mesterekhez a
művezetésutakhoz, tárgyalásokra-egyeztetésekre beülni, és azokat a viselkedési
formákat ellesni, amik a közös cél elérését segítik. Nem hívtak, de természetesnek vették, hogy menni akartam. Sokkal
többet lehet egy ilyen úton-beszélgetésen tanulni, mint csak az asztal mellett
ülve, csak az eredményt látva, az oda
vezető út nélkül. A vándort rendszeresen
viszem is a főépítészi, tervtanácsi alkalmakra, ahol nemegyszer tett már büszkévé egy-egy jól sikerült észrevétellel, de a
munkabőség okán előfordul az is, hogy
mély vízbe dobva, önállóan kell egy sok-

szereplős helyszíni egyeztetést is végigvinnie..., vagyis égig vinnie.

› Van-e együttműködés a térség települései között?
Úgy gondolom, hogy az együttműködés
részben kikényszerített, de ezt nem tudom helyteleníteni. Tud rossz lenni a
viszony két közeli település között, de
hát távoliak között hogy tudna? Miért
neheztelne például Hejcére Jászfényszaru, és viszont? (Mint ahogy szoktam látni
az egyébként egymást nagyon szerető
lányaimat a szekrény előtt halálosan ös�szeveszni egy ruhán [a fiaimat ritkábban,
bár ott még az erőegyensúly nem alakult
ki]). A Kormányhivatal koordináló szerepe ebben az esetben is tetten érhető.
A teljes Tokaj-Hegyalja – és huszonhét
települése – mint kultúrtáj műemléki védettséget kapott, a Kormányhivatal vezetője (mint valamiféle családfő, az előző
gondolatot kiegészítve) pedig 2013-ban
életre hívta a Világörökségi Tervtanácsot (valójában a neve Észak-magyarországi Területi Tervtanács Tokaj-Hegyalja
Kultúrtáji Testület, de azért ez így kicsit
militánsan hangzik), aminek azóta tagja
vagyok. A tervtanács általában kéthetente ül össze, az eltelt évek alatt pedig az
alapvetően hiú építészek egy reményeink
szerint példamutatóan működő, segítőkritikai attitűdöt tudtak magukévá tenni.
A huszonhét településért összesen kilenc

kijelölt főépítész felel, nekem Mád mellé
Rátka és Golop került. Mádon hivatalosan 2016 óta vagyok főépítész, Rátkán
és Golopon pedig szerintem mindenki azt
hiszi, ami rendben is van. Tartalommal
úgyis az tölti fel a dolgot, hogy hogyan
válaszol az ember a megkeresésekre,
mennyire veszi komolyan, néz utána, hívja vissza... Sok idő elmegy ezzel.

› Milyennek látod a Hegyalját? Mi Mád jelentősége Hegyalján?
„Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve
nézem, amit meglátok hirtelen.
Egy pillanat s kész az idő egésze,
mit száz ezer ős szemlélget velem.”
Miért is idéztem ide József Attilát?
Ezek a hegyek, de valójában minden
domborulat valamiképpen a Föld fiatalkorát, tüzes tektonikáját idéző múltját
jelenti, a víz vájta patak- és folyóvölgyekből ugyanez az anyag az Alföldön
szétterítve ugyanennek a jövője. Hegyalján ennek a két végletnek az aktív
találkozása-átmenete van jelen. Már
csak ez a több százezer évet egyszerre
láttató folyamat, és ennek eredménye
valamiképpen az időtlenségbe helyezi
az efféle tájakat. Ez a fajta időtlenség
viszont, amikor a teljes teremtett világ
múltja és jövője egyszerre van, ez az én
emberi konstrukcióm által így sajnos
nem látható, esetleg csak néhány pillanatra: sejthető.

› A borászatok adják Tokaj jelentőségét, az
ő beruházásaik a településformálók. Ezen
kívül van-e említésre méltó építészet Tokaj-Hegyalján?
Az előző gondolatmenetet még kicsit
folytatva, az épített környezet ilyen értelmű időtlensége könnyebben befogadható, mivel az évszázadok alatt elkészült
épületállomány tényleg egyszerre van,
tehát egész könnyen tudom látni egy kőfalnál a gondos munkával azt rakó – akár
több száz éve halott – embert. A munkájának eredményére ezáltal vigyáznom
kell, mert minden elbontott épülettel,
vagy akár épületelemmel az abba belőle
beépült információ – legalábbis általam
hozzáférhetően – elveszik. Hatványozottan igaz ez a kialakult településszövetre vonatkozóan. Mostanra azok az
építtetők, akiket elsődleges településformálóknak tekintünk, ezt a gondolkodást jórészt magukévá tették. Azonban
a település arculatát nem csak a presztízsberuházások formálják, a kisebb léptékű beavatkozások is nagyon fontosak.
Főként azért, mert egy értékvédelem (és
erre épülő értékteremtés) által kialakuló
színvonalat tartani ezekben az esetekben nehezebb. Itt ugyanis a praktikum
kerül előtérbe, és a praktikum általában
a pénztárcát jelenti. Tehát a praktikum
oldaláról is meg kell tudni közelíteni a
felmerülő kérdéseket, és ha az építtető
a főépítészi egyeztetés során látja azt,

hogy az ő nézőpontjából közelítjük meg
a közjót, könnyebb a dolog. Az emberek igyekeznek szabálykövetők lenni,
de szeretik azt is érezni, hogy jól jártak.
A fontos az, hogy ne legyenek kirívó kivételek, a mindenkire vonatkozó „konstruktív szigort” könnyebben elfogadják.
A szigor alapját persze a választott képviselők szándéka adja, a polgármester
és a jegyző nélkül én csak próbálhatnám
tenni a szépet.

› Milyen a falu felépítése? Milyen lakossága volt korábban, és milyen most, mivel
foglalkoznak? Van-e a szőlőtermelésen kívül valami más is?
Tokaj-Hegyalja történelmi első osztályú
dűlőinek jelentős része Mád körül van,
ez a tény önmagában is felrakja a települést a térképre. Ezek az első osztályú
dűlők persze térfalaknak is első osztályúak. Engem alföldi gyerekkért, ahol a
háromméteres halom már domb, a tízméteres meg hegy, ezek a valódi hegyek

› Hegyalja egészen különleges abból a
szempontból is, hogy a borvidék településeinek külterületein sosem volt jelentős
építkezés, mint például a Balaton-felvidéken. Ennek oka a szőlőfeldolgozásnak
az ún. keleti módozatában keresendő, hiszen a nyugati préseléses lékinyeréssel
szemben itt a taposásos feldolgozás volt
a jellemző. Így présházak sem jelentek
meg a határban, csak a mustot vitték be
a belterületen álló pincébe. Ez utóbbinak
azonban az érlelésen és tároláson kívül
településképileg is nagy szerep jutott.
A külterületnek ezt a beépítetlen jellegét sokan e (nem mellesleg világörökségi) táj egyik legnagyobb értékének
tekintik. Mit gondolsz, a mai technológiai változás (reduktív technológia például) nyomásának engedve szabad-e, vagy
szükséges-e ezen változtatni? Megjelenhetnek majd egyszer borászati birtokközpontok a tájban?
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Kilátás a rabbiház tornácáról.
Fotó: Dénes György
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Mádi utcakép, Ekler Dezső borászatával.
Fotó: Dénes György

Igen, ahogy már meg is jelentek. Amikor a Balaton-felvidéki présházakról beszélünk, akkor nemcsak a régi, tájba
mint „biotópjukba” szervesen illeszkedő
feldolgozóépületekre gondolunk, hanem
inkább a zártkerti nyaralókra. Ez itt szerencsére tényleg nem jellemző. Azonban
biztos vagyok abban, hogy nincs olyan
hely a világon, ahová nem lehet oda való
épületet elhelyezni, olyat, ami annak a
tájnak a folytatása: arányaiban, formálásában, anyaghasználatában, de szellemi
és funkcionális tartalmában is. Például
Bodonyi Csaba, Ekler Dezső, Salamin
Ferenc mind magas színvonalon oldottak
meg ilyen feladatot.

mester megkereste Makovecz Imrét, aki a
hivatal átalakításának munkáját hozzánk
irányította. Zurbola Mihállyal a tervezés
és az építkezés közben jó barátságba kerültem, és már jó tíz éve a falu főépítésze
vagyok. Lelesz Árpád-kori műemlék temploma és kolostora jó állapotban maradt
meg. A középkorban úgynevezett „hiteles
hely” volt, ami az akkori Magyarországon
a közjegyzői szerepet töltötte be. Ide –
később Bata Tibort is bevonva – egy kitalált középkori településközpontot is terveztünk. Ez egy részében már megépült,
de terveztünk fürdőt, éttermet is... Lelesz
egy külön beszélgetést is megérdemelne.

› Ezek szerint már vándorként nagy feladatokat kaptál.
Vándorként – ha nem is mindig hívtak –
igyekeztem csatlakozni a mesterekhez a
művezetésutakhoz, tárgyalásokra-egyeztetésekre beülni, és azokat a viselkedési
formákat ellesni, amik a közös cél elérését segítik. Nem hívtak, de természetesnek vették, hogy menni akartam. Sokkal
többet lehet egy ilyen úton-beszélgetésen tanulni, mint csak az asztal mellett
ülve, csak az eredményt látva, az oda
vezető út nélkül. A vándort rendszeresen
viszem is a főépítészi, tervtanácsi alkalmakra, ahol nemegyszer tett már büszkévé egy-egy jól sikerült észrevétellel, de a
munkabőség okán előfordul az is, hogy
mély vízbe dobva, önállóan kell egy sok-

szereplős helyszíni egyeztetést is végigvinnie..., vagyis égig vinnie.

› Van-e együttműködés a térség települései között?
Úgy gondolom, hogy az együttműködés
részben kikényszerített, de ezt nem tudom helyteleníteni. Tud rossz lenni a
viszony két közeli település között, de
hát távoliak között hogy tudna? Miért
neheztelne például Hejcére Jászfényszaru, és viszont? (Mint ahogy szoktam látni
az egyébként egymást nagyon szerető
lányaimat a szekrény előtt halálosan ös�szeveszni egy ruhán [a fiaimat ritkábban,
bár ott még az erőegyensúly nem alakult
ki]). A Kormányhivatal koordináló szerepe ebben az esetben is tetten érhető.
A teljes Tokaj-Hegyalja – és huszonhét
települése – mint kultúrtáj műemléki védettséget kapott, a Kormányhivatal vezetője (mint valamiféle családfő, az előző
gondolatot kiegészítve) pedig 2013-ban
életre hívta a Világörökségi Tervtanácsot (valójában a neve Észak-magyarországi Területi Tervtanács Tokaj-Hegyalja
Kultúrtáji Testület, de azért ez így kicsit
militánsan hangzik), aminek azóta tagja
vagyok. A tervtanács általában kéthetente ül össze, az eltelt évek alatt pedig az
alapvetően hiú építészek egy reményeink
szerint példamutatóan működő, segítőkritikai attitűdöt tudtak magukévá tenni.
A huszonhét településért összesen kilenc

kijelölt főépítész felel, nekem Mád mellé
Rátka és Golop került. Mádon hivatalosan 2016 óta vagyok főépítész, Rátkán
és Golopon pedig szerintem mindenki azt
hiszi, ami rendben is van. Tartalommal
úgyis az tölti fel a dolgot, hogy hogyan
válaszol az ember a megkeresésekre,
mennyire veszi komolyan, néz utána, hívja vissza... Sok idő elmegy ezzel.

› Milyennek látod a Hegyalját? Mi Mád jelentősége Hegyalján?
„Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve
nézem, amit meglátok hirtelen.
Egy pillanat s kész az idő egésze,
mit száz ezer ős szemlélget velem.”
Miért is idéztem ide József Attilát?
Ezek a hegyek, de valójában minden
domborulat valamiképpen a Föld fiatalkorát, tüzes tektonikáját idéző múltját
jelenti, a víz vájta patak- és folyóvölgyekből ugyanez az anyag az Alföldön
szétterítve ugyanennek a jövője. Hegyalján ennek a két végletnek az aktív
találkozása-átmenete van jelen. Már
csak ez a több százezer évet egyszerre
láttató folyamat, és ennek eredménye
valamiképpen az időtlenségbe helyezi
az efféle tájakat. Ez a fajta időtlenség
viszont, amikor a teljes teremtett világ
múltja és jövője egyszerre van, ez az én
emberi konstrukcióm által így sajnos
nem látható, esetleg csak néhány pillanatra: sejthető.

› A borászatok adják Tokaj jelentőségét, az
ő beruházásaik a településformálók. Ezen
kívül van-e említésre méltó építészet Tokaj-Hegyalján?
Az előző gondolatmenetet még kicsit
folytatva, az épített környezet ilyen értelmű időtlensége könnyebben befogadható, mivel az évszázadok alatt elkészült
épületállomány tényleg egyszerre van,
tehát egész könnyen tudom látni egy kőfalnál a gondos munkával azt rakó – akár
több száz éve halott – embert. A munkájának eredményére ezáltal vigyáznom
kell, mert minden elbontott épülettel,
vagy akár épületelemmel az abba belőle
beépült információ – legalábbis általam
hozzáférhetően – elveszik. Hatványozottan igaz ez a kialakult településszövetre vonatkozóan. Mostanra azok az
építtetők, akiket elsődleges településformálóknak tekintünk, ezt a gondolkodást jórészt magukévá tették. Azonban
a település arculatát nem csak a presztízsberuházások formálják, a kisebb léptékű beavatkozások is nagyon fontosak.
Főként azért, mert egy értékvédelem (és
erre épülő értékteremtés) által kialakuló
színvonalat tartani ezekben az esetekben nehezebb. Itt ugyanis a praktikum
kerül előtérbe, és a praktikum általában
a pénztárcát jelenti. Tehát a praktikum
oldaláról is meg kell tudni közelíteni a
felmerülő kérdéseket, és ha az építtető
a főépítészi egyeztetés során látja azt,

hogy az ő nézőpontjából közelítjük meg
a közjót, könnyebb a dolog. Az emberek igyekeznek szabálykövetők lenni,
de szeretik azt is érezni, hogy jól jártak.
A fontos az, hogy ne legyenek kirívó kivételek, a mindenkire vonatkozó „konstruktív szigort” könnyebben elfogadják.
A szigor alapját persze a választott képviselők szándéka adja, a polgármester
és a jegyző nélkül én csak próbálhatnám
tenni a szépet.

› Milyen a falu felépítése? Milyen lakossága volt korábban, és milyen most, mivel
foglalkoznak? Van-e a szőlőtermelésen kívül valami más is?
Tokaj-Hegyalja történelmi első osztályú
dűlőinek jelentős része Mád körül van,
ez a tény önmagában is felrakja a települést a térképre. Ezek az első osztályú
dűlők persze térfalaknak is első osztályúak. Engem alföldi gyerekkért, ahol a
háromméteres halom már domb, a tízméteres meg hegy, ezek a valódi hegyek

› Hegyalja egészen különleges abból a
szempontból is, hogy a borvidék településeinek külterületein sosem volt jelentős
építkezés, mint például a Balaton-felvidéken. Ennek oka a szőlőfeldolgozásnak
az ún. keleti módozatában keresendő, hiszen a nyugati préseléses lékinyeréssel
szemben itt a taposásos feldolgozás volt
a jellemző. Így présházak sem jelentek
meg a határban, csak a mustot vitték be
a belterületen álló pincébe. Ez utóbbinak
azonban az érlelésen és tároláson kívül
településképileg is nagy szerep jutott.
A külterületnek ezt a beépítetlen jellegét sokan e (nem mellesleg világörökségi) táj egyik legnagyobb értékének
tekintik. Mit gondolsz, a mai technológiai változás (reduktív technológia például) nyomásának engedve szabad-e, vagy
szükséges-e ezen változtatni? Megjelenhetnek majd egyszer borászati birtokközpontok a tájban?
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Kilátás a rabbiház tornácáról.
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mindig lenyűgöznek. Az, hogy a főutca
kivételével (és a tengelyben ott is!) nem
a háztetők kontúrja alkotja a horizontot,
hanem a hegyek rajza, amit szinte csak
a templomtornyok tudnak „átszúrni”, ez
egyfajta zárt, belső térélményt ad a külső
közlekedőterekben is. Ami a szőlőn és a
boron túl van, az az itt lakóktól függ. Egyre többen dolgoznak a borászatokra épülő
vendéglátásban, szolgáltatásban, de minden más is előfordul: sokan elmentek külföldre dolgozni, volt, aki hazajött, hazahozva a munkáját. A szőlőt, ami a leginkább
élőmunka-igényes mezőgazdasági szektor,
részben, illetve idényjellegűen vendégmunkások gondozzák, de van példa tulajdonosi
szemlélettel végzett bérmunkára is, művelésre kiadva családoknak. Ez drágább módszer, de egy prémiumtermék-árazásnál már
működőképes tud lenni. Szepsy István, illetve a Mádi Kör ebben, a prémiumtermék
irányába történő további elmozdulásban
látja a fejlődés lehetőségét.

› Van-e helyi építészközösség, vagy a nagy
borászatok által magukkal hozott fővárosi
építészek határozzák meg a tervezés világát? Milyen velük az együttműködés?
Ha építészt hoznak magukkal az építtetők, annak oka van. Az illető általában
már bizonyított, tehát a megbízó bizalommal viseltetik iránta. Gyakran kvalitásos tervezők kerülnek így a területre.
Nagy öröm velük egyeztetni, és érdekes
módon szívesen is jönnek. Persze ilyenkor mindig eszembe jut Varga Csaba főépítészi egyeztetésről mondott summája:
„... aki egyeztetni jön, annak igazából
nincs is rá szüksége, akinek pedig kellene, az inkább átmegy az út túloldalára”.

› Milyen hatással lehet a nagyszámú turistára Tokaj-Hegyalja építészete?
A nagyszámú turista ingerküszöbe általában igen magas, de – hozzáteszem –
a megbízó, világlátott borászoké is. Sokat láttak, és elsőre a meghökkentő dolgokat veszik észre. Azonban, mint pupil-

latágító, itt van az is, amiért a turisták
egy jelentős része jön: bort kóstolni. Néhány pohár után sokkal fogékonyabbá
válnak a szépre is.

pülésvezetés? Mivel építészként hamarabb bizonyítottál, mint főépítészként,
gondolom, bíznak benned, kikérik a véleményed a település arculatformáló
beruházásai előtt.

› Milyen feladatokat kell ellátnod Mádon
főépítészként, miben számít rád a tele-

Igen. Vagyis nem a véleményemet kérik
ki, hanem egy részét feladatul kapom.

› Milyen állapotban érte Mádot a rendszerváltás? Gondolok itt az épületállományra,
arra, hogy volt-e gazdájuk a házaknak,
milyen volt az utca- és térburkolatok minősége? Mennyit változott ez az elmúlt lassan harminc évben, és van-e még (illetve
mennyi) ezzel kapcsolatban a településnek, a háztulajdonosoknak feladata?
A rendszerváltás előtt élte fénykorát a mádi
ásványfeldolgozó, vagy ahogy itt nevezik, a
Kaolin. Nyolcszáz embernek adott munkát
egy bő kétezres településen. Most üresen
pusztul, az átláthatatlan és érinthetetlen
tulajdonosi köre kivette belőle, amit tudott,
hitelt vett fel rá... Sokmilliárdos tétel volna a
rekultiváció is. A gyár környékén akkoriban
megépült házak a kornak megfelelőek, valójában korszerűtlenebbek a településmag
több száz éves házainál. Ez gyakorlatilag
egy másik település. Az a szerencséje Mádnak, hogy abban az időszakban egyszerűbb
volt új parcellázású területen építkezni,
mint a régi és lakott épületeket elbontani,
így azok jelentős részben, településszövetalkotóan megmaradtak. Most jó alapot
szolgáltatnak a jelenkori, ezekre az értékekre mint identitást adó hagyományra tekintő,
gyakran új tulajdonosoknak.
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Undoubtedly, Mád is the belly button of the well-known Tokaj-Hegyalja region. For many though, it is the center of the entire world. Its slopes host some
of the best vineyards of the world. The wine region was declared a World Heritage Site in 2002, aiming to preserve its constructed and natural heritage as
well as its traditional use of land. This process has been assisted by architect Tamás Rigó Fábián for years, even though he was appointed Master Architect
of Mád only in 2016. Contrary to others in his shoes, he did not knowingly or intentionally choose the location. Some have a powerful drive, an urge to
create, and they are looking for the right resources to manifest it. Architecture itself was the tool, the means of expressing his creative urge, that led him
to Tokaj-Hegyalja, where he successfully turned his ideas into reality. His advice given as Master Architect is always there to serve those who wish to build.
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helyismeretét és az igazgatási hátteret
teszi hozzá... Persze vannak rossz történetek is. Küzdünk a cserepeslemez-fedésekkel (már megvettük, még a rendelet
előtt, hadd rakjuk fel), a napelemekkel, a
jó szándékú, de a történeti településrészhez nem illő anyaghasználattal, a különbözni vágyással. A héten, egy építkezés
kitűzésekor kirobbant szomszédvita után
napokkal megállított az egyik szereplő,
mondván: rólam mindenki csak jót mond,
úgyhogy neki fontos volna, hogy én ne
gondoljak róla rosszat... Úgy érzem, hogy
bizalommal fordulnak hozzám, messziről
jött emberhez.

› Tervezel helyben, korábbi lapszámainkban több mádi munkádat is bemutattuk.
Jelenleg milyen beruházások folynak? Miken dolgozol most?
A feladatok jönnek, néha főépítészi
egyeztetéssel kezdődnek, és mivel súlyos
hiány van tervezőkben, gyakran elhangzik
a kérdés néhány megbeszélés után, hogy
vállalnánk-e a tervezést. Magunkra nem
húzunk munkát, de amikor az építtetőnek
még nincs építésze, az egyeztetések alatt

› Hogyan fogadták az arculati kézikönyvet,
azaz a TAK-ot? Sikerült-e elérni, hogy a
településképet meghatározó, apróbb kérdésekkel is megkeressenek téged (ablakcsere, házszínezés, cégértábla)? Kikérik a
véleményed?
Igen, kikérik, mert ki kell kérniük. A település vezetői fontosnak tartják ezt a
kontrollt, és ezt tudatták is a lakossággal. A TKR – azaz a TAK-hoz kapcsolódó
rendelet –, bármennyire is igyekeztünk,
nem barátságosan egyszerű, a jogi szövegeknek, úgy látszik, ez a sajátosságuk.
Működik a rendszer, egy formanyomtatványon néhány mondatban le kell írniuk,
hogy mit szeretnének, ezt továbbítják
nekem, én értetlenkedem, kérek fotókat, esetleg a kérelmező telefonszámát...
Kéthetente, de gyakran sűrűbben is ott
vagyok, személyesen is tudunk egyeztetni, hogy mit is szeretnének. Fontosabb
azonban azt megérteni, hogy ők miért
szeretnék azt és úgy, és ehhez az ő nézőpontjukat ténylegesen meg kell ismerni. A
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óhatatlanul építészként kezd az ember viselkedni, próbálja megismerni a feladatot,
az építtetőt, annak lehetőségeit...
Az épülő munkák mindig sok feladatot
adnak: gyakran kell a terveket a kivitelezőkkel értelmezni, a változásokat lekövetni. (Nagyon fontos, hogy figyeljünk a
visszajelzésekre. Sokan csak arra emlékeznek, amit ők mondanak. Erre például jó módszer, ha visszamondjuk, illetve
visszamondatjuk a megállapodott megoldást, de gyakran a kérdést is.)

mi vándoriskoláztatásunkban Makovecz
Imrétől pedig azt is megtanultuk, hogy
mi is az egyetlen valódi megismerő erő.
Ezekben az esetekben nemcsak építészeti, hanem szociális kérdésekkel kapcsolatos szempontok is vannak. Tehát
adott egy építési-felújítási-korszerűsítési
feladat, amit gyakran programszinten is
befolyásolni lehet, praktikusabb-gazdaságosabb bővítési iránnyal, ami esetleg
a településképet is figyelembe veszi. De
gyakran már telekvásárlás előtt megkeresnek, hogy oda mit, és hogyan építhetnek. Ilyenkor ennek néha nekem is
utána kell néznem, amiben nagy segítség
a szerencsi építési osztályon a Szárazné
Katalinnal kialakított munkakapcsolat.
Mindig lenyűgöz az a rendszerszintű
építésjogi áttekintés, aminek birtokában
van. Gyakori, hogy a jegyzővel együtt főépítészi egyeztetés keretében kimegyünk
a kinézett telekre, és ott a környezetet,
tájolást figyelembe véve próbálom átadni, amit érdemes tudniuk. Kolléganőm a
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Az elmúlt években beadott pályázatok közül több is nyert. Ezek most
egyszerre épülnének: borászatok,
szállásépületek, bemutatóterek... A
Főutca felújításán is dolgozunk, a kiviteli tervet fejezzük be, de ez túlnyomóan föld alatti építészet: közműrekonstrukció, földkábel... A látszó
része a kevesebb, mégis ennek kell
elvinnie a hátán az egész beruházást:
burkolatok, növények, katonai emlékmű áthelyezése, szökőkút, zenepavilon, térbútorok... Szeretném a Mádon
keresztülfolyó, kibetonozott patakmedret végigsétálhatóvá tenni a ferdére betonozott mederben kialakított
járófelület létrehozásával, esetleg
pihenő-üldögélő helyekkel, egy alternatív gyalogosútvonalat létrehozva,
egészen különös, létező, szép arcát
megmutatva a településnek. A másik
régi, évtizedes vágyam a szőlőhegyen
pihenőhelyek, kis zárt, akár szállásként is használható, kővel kerített
udvarok létrehozása. Ez az egyik közelmúltbeli főépítészi egyeztetésen
az egyik tőkeerős borászat részéről
igényként is felmerült, igyekszem jó
irányba terelni az elképzelést.
Saját iniciatívából kevés feladat jönne, formák, ötletek viszont vannak,
amiket szívesen kipróbálnék. Jó dolog
néha több munkán dolgozni egyszerre, és jó dolog többen dolgozni egy
munkán egyszerre, amikor munkák,
megbízók és tervezők kölcsönösen
inspirálhatják egymást.
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Ezekben az esetekben nemcsak építészeti, hanem szociális kérdésekkel kapcsolatos szempontok is vannak. Tehát
adott egy építési-felújítási-korszerűsítési
feladat, amit gyakran programszinten is
befolyásolni lehet, praktikusabb-gazdaságosabb bővítési iránnyal, ami esetleg
a településképet is figyelembe veszi. De
gyakran már telekvásárlás előtt megkeresnek, hogy oda mit, és hogyan építhetnek. Ilyenkor ennek néha nekem is
utána kell néznem, amiben nagy segítség
a szerencsi építési osztályon a Szárazné
Katalinnal kialakított munkakapcsolat.
Mindig lenyűgöz az a rendszerszintű
építésjogi áttekintés, aminek birtokában
van. Gyakori, hogy a jegyzővel együtt főépítészi egyeztetés keretében kimegyünk
a kinézett telekre, és ott a környezetet,
tájolást figyelembe véve próbálom átadni, amit érdemes tudniuk. Kolléganőm a




Községháza, Lelesz.
É p í t é s z : F á b i á n R i g ó Ta m á s

F u r m i n t A l k o t ó h á z , M á d . É p í t é s z : F á b i á n R i g ó Ta m á s

Az elmúlt években beadott pályázatok közül több is nyert. Ezek most
egyszerre épülnének: borászatok,
szállásépületek, bemutatóterek... A
Főutca felújításán is dolgozunk, a kiviteli tervet fejezzük be, de ez túlnyomóan föld alatti építészet: közműrekonstrukció, földkábel... A látszó
része a kevesebb, mégis ennek kell
elvinnie a hátán az egész beruházást:
burkolatok, növények, katonai emlékmű áthelyezése, szökőkút, zenepavilon, térbútorok... Szeretném a Mádon
keresztülfolyó, kibetonozott patakmedret végigsétálhatóvá tenni a ferdére betonozott mederben kialakított
járófelület létrehozásával, esetleg
pihenő-üldögélő helyekkel, egy alternatív gyalogosútvonalat létrehozva,
egészen különös, létező, szép arcát
megmutatva a településnek. A másik
régi, évtizedes vágyam a szőlőhegyen
pihenőhelyek, kis zárt, akár szállásként is használható, kővel kerített
udvarok létrehozása. Ez az egyik közelmúltbeli főépítészi egyeztetésen
az egyik tőkeerős borászat részéről
igényként is felmerült, igyekszem jó
irányba terelni az elképzelést.
Saját iniciatívából kevés feladat jönne, formák, ötletek viszont vannak,
amiket szívesen kipróbálnék. Jó dolog
néha több munkán dolgozni egyszerre, és jó dolog többen dolgozni egy
munkán egyszerre, amikor munkák,
megbízók és tervezők kölcsönösen
inspirálhatják egymást.
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AZ EMLÉKEZET
ÉPÍTÉSZETE

A Nemzeti Örökség Intézete már öt éve felügyeli, ápolja és gondozza a magyar emlékezetkultúrát a társadalom szerteágazó területein. Idei, halottak napi interjúinkban
az általános áttekintés mellett elsősorban nemzeti sírkertünk gondozására, az eddig elért eredményekre és a jövőbeni tervekre kérdeztünk rá Radnainé dr. Fogarasi Katalin főigazgató asszonynál, és Kismarty-Lechner Csaba stratégiai igazgatónál.

A Nemzeti Örökség Intézetének tevékenysége
› Hogyan alakult meg a Nemzeti Örökség Intézete, milyen eszmei gondolat hívta életre?
Radnainé dr. Fogarasi Katalin: A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) 2013-ban
jött létre azzal a céllal, hogy a nemzeti
emlékezet és emlékezés számára intézményes kereteket biztosítson. Az 1999ben létrehozott Nemzeti Emlékhely és
Kegyeleti Bizottság titkárságából alakult, a feladatok megsokszorozódása
és egyre összetettebbé válása miatt. Ha
egy mondatban akarjuk megfogalmazni
küldetésünket, akkor az így hangzik: A
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsággal együttműködve a kormányzati
emlékezetpolitika képviselőjeként koordináló szerepet vállalunk a kormányzat,
a tudomány, a művészeti élet, az örökségvédelem, az egyházak, a temetkezési
vállalkozások és a civil szervezetek képviselői között a minél színvonalasabb
emlékezetkultúra megvalósulásában.

ban is megőrzendő: ezt a célt szolgálják
megemlékezéseink, konferenciáink, kiadványaink. A 21. század legfontosabb
kihívása az emlékezetkultúra területén
egyetemes és hazai vonatkozásban is a
fiatal generációk megszólítása, aktív szerepvállalásra késztetése, amelyre szintén
nagy hangsúlyt fektetünk.

› Hogyan kerülnek be a sírkert lajstromába legfontosabb funerális építészeti
emlékeink, temetkezési helyeink? Folyamatosan bővül a lista?
R. F. K.: Először is szükségesnek érzem
a „nemzeti sírkert” fogalmának pontosítását, mivel ezzel kapcsolatban tapasztalható a köztudatban némi keveredés,

különösen a Fiumei úti sírkert tekintetében, ami nemzeti emlékhely, és számos
védett sírt is tartalmaz. A nemzeti sírkert
helyes értelmezésben a Boross Péter volt
miniszterelnök elnökségével működő
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (NEKB) által létrehozott „virtuális”
sírkert, amelyben a földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül találhatók meg az ide
sorolt sírok vagy síremlékek. A nemzeti
sírkert a 2000-ben történt első védések
után jelenleg már több mint hatezer sírból áll. A Fiumei úti sírkertben ennek
mintegy az egyharmada található, de ez
talán természetes is a Fiumei úti temető
nemzeti panteon jellege miatt. Egy adott
nyughely nemzeti sírkertbe sorolásának

› Mik az intézet konkrét feladatai e küldetés során?
R. F. K.: Az intézet tevékenységi körébe
tartoznak – többek között – az országosan mintegy hatezer sírhelyet magában
foglaló nemzeti sírkerttel, a magyarországi nemzeti és történelmi emlékhelyekkel
kapcsolatos feladatok, valamint a Fiumei
úti sírkert, a Salgótarjáni utcai zsidó temető és az új köztemetőben található
Nemzeti Gyászpark, és az ott általunk
létrehozott látogatóközpont üzemeltetése és népszerűsítése. Meggyőződésünk
emellett, hogy a kulturális örökség nemcsak fizikai értelemben, hanem szellemi
síkon, egy nemzet polgárainak tudatá
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Kuli László interjúja. Fotó: Kedves Zsófia

AZ EMLÉKEZET
ÉPÍTÉSZETE

A Nemzeti Örökség Intézete már öt éve felügyeli, ápolja és gondozza a magyar emlékezetkultúrát a társadalom szerteágazó területein. Idei, halottak napi interjúinkban
az általános áttekintés mellett elsősorban nemzeti sírkertünk gondozására, az eddig elért eredményekre és a jövőbeni tervekre kérdeztünk rá Radnainé dr. Fogarasi Katalin főigazgató asszonynál, és Kismarty-Lechner Csaba stratégiai igazgatónál.

A Nemzeti Örökség Intézetének tevékenysége
› Hogyan alakult meg a Nemzeti Örökség Intézete, milyen eszmei gondolat hívta életre?
Radnainé dr. Fogarasi Katalin: A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) 2013-ban
jött létre azzal a céllal, hogy a nemzeti
emlékezet és emlékezés számára intézményes kereteket biztosítson. Az 1999ben létrehozott Nemzeti Emlékhely és
Kegyeleti Bizottság titkárságából alakult, a feladatok megsokszorozódása
és egyre összetettebbé válása miatt. Ha
egy mondatban akarjuk megfogalmazni
küldetésünket, akkor az így hangzik: A
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsággal együttműködve a kormányzati
emlékezetpolitika képviselőjeként koordináló szerepet vállalunk a kormányzat,
a tudomány, a művészeti élet, az örökségvédelem, az egyházak, a temetkezési
vállalkozások és a civil szervezetek képviselői között a minél színvonalasabb
emlékezetkultúra megvalósulásában.

ban is megőrzendő: ezt a célt szolgálják
megemlékezéseink, konferenciáink, kiadványaink. A 21. század legfontosabb
kihívása az emlékezetkultúra területén
egyetemes és hazai vonatkozásban is a
fiatal generációk megszólítása, aktív szerepvállalásra késztetése, amelyre szintén
nagy hangsúlyt fektetünk.

› Hogyan kerülnek be a sírkert lajstromába legfontosabb funerális építészeti
emlékeink, temetkezési helyeink? Folyamatosan bővül a lista?
R. F. K.: Először is szükségesnek érzem
a „nemzeti sírkert” fogalmának pontosítását, mivel ezzel kapcsolatban tapasztalható a köztudatban némi keveredés,

különösen a Fiumei úti sírkert tekintetében, ami nemzeti emlékhely, és számos
védett sírt is tartalmaz. A nemzeti sírkert
helyes értelmezésben a Boross Péter volt
miniszterelnök elnökségével működő
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (NEKB) által létrehozott „virtuális”
sírkert, amelyben a földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül találhatók meg az ide
sorolt sírok vagy síremlékek. A nemzeti
sírkert a 2000-ben történt első védések
után jelenleg már több mint hatezer sírból áll. A Fiumei úti sírkertben ennek
mintegy az egyharmada található, de ez
talán természetes is a Fiumei úti temető
nemzeti panteon jellege miatt. Egy adott
nyughely nemzeti sírkertbe sorolásának

› Mik az intézet konkrét feladatai e küldetés során?
R. F. K.: Az intézet tevékenységi körébe
tartoznak – többek között – az országosan mintegy hatezer sírhelyet magában
foglaló nemzeti sírkerttel, a magyarországi nemzeti és történelmi emlékhelyekkel
kapcsolatos feladatok, valamint a Fiumei
úti sírkert, a Salgótarjáni utcai zsidó temető és az új köztemetőben található
Nemzeti Gyászpark, és az ott általunk
létrehozott látogatóközpont üzemeltetése és népszerűsítése. Meggyőződésünk
emellett, hogy a kulturális örökség nemcsak fizikai értelemben, hanem szellemi
síkon, egy nemzet polgárainak tudatá
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kezdeményezése természetesen bárki számára nyitva áll, de a tapasztalatok szerint
az ilyen jellegű indítványok sokszor szakmai szervezetektől, lokális jellegű társaságoktól, történeti kutatóintézetektől,
művészeti körökből, tisztelőktől érkeznek.
A védett sírok listája – napjainkban már
lassuló ütemben, de – folyamatosan bővül. A védetté nyilvánításról a Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (NEKB)
hivatott dönteni a sírban nyugvó életműve alapján, és nem a síremlék építészeti értékei miatt. Nagyon fontos elvi
kérdés az, hogy a már említett földrajzi
elhelyezkedéstől való függetlenség mellett a nemzeti sírkertbe sorolásnál nem
szempont az adott nyughely építészeti
minősége, vagy akár műemléki jellege
sem, csak és kizárólag az ott nyugvó személy kiemelkedő teljesítménye, vagy a
magyarságért végzett, és az utókor által
„mindörökre” megemlékezésre érdemesnek tartott cselekedetei. Mindebből következően a nemzeti sírkert eleme lehet
akár egy kis falu rég felhagyott, de még
létező temetőjében is egy sír, amen�nyiben olyan személy nyugszik ott, akit
életműve alapján a NEKB erre – utólagos
kegyeleti jelleggel – érdemesnek tartott.
Államférfiak, művészek, írók, költők,
sportolók, katonák, hősi halottak, forradalmárok, tudósok, feltalálók nyughelyeiről van szó. Az adott nyughely nemzeti
sírkertbe tartozása alapvetően egy jogi
természetű védelem, amit leegyszerűsítve talán úgy lehet megfogalmazni, hogy
az ilyen módon védett sír nem felszámolható, és felette a rendelkezési jogkört a
Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) gyakorolja a Magyar Állam nevében.

› A nemzeti sírkert gondozásának feladatköre kiterjed a síremlékek, kegyeleti
helyek állapotfelmérésére és felújítására is. Ebben milyen eredményeket ért el
eddig a Nemzeti Örökség Intézete?
R. F. K.: Először is, a gondozás fogalma
pontosításra szorul, hiszen értelemszerű, hogy mind a hatezer sír folyamatos
karbantartása nem elvárható. Mindez
továbbra is a védett sírban nyugvók leszármazottainak, illetve a hozzájuk, te-

vékenységükhöz kötődő szervezeteknek
az erkölcsi kötelessége. A NÖRI abban
az esetben köteles felvállalni a feladatot,
ha nincs olyan hozzátartozó vagy szervezet, akitől, illetve amelytől ez elvárható lenne, továbbá akkor, ha élet- vagy
balesetveszély áll elő. A NÖRI 2013 óta
folyamatosan végzi a védett síremlékek
állapotfelmérését, amelynek eredményeit adatbázisba gyűjti. Természetesen
mint költségvetési szerv szigorú pénzügyi keretek között gazdálkodik. A nemzeti sírkert sírjainak nagy száma miatt ez
óriási kihívás, de százon felül van azon
síremlékek száma, amit az idei évet is
magában foglaló pénzügyi év végéig, az
elmúlt három évben sikerült felújítanunk
− vagy rendeznünk. Meg kell jegyeznem,
hogy az egyes sírok kezelése műszaki
szempontból rendkívül széles spektrumon mozog. A nemzeti sírkert jellege
miatt ugyanis védett sír – és így feladat
− lehet a szinte jeltelen, napjainkra már
erodálódott földhant is, és ugyanebbe az
aktuálisan felújítandó kategóriába eshet

egy óriási, aprólékosan megépített, akár
műemléki védelem alatt is álló mauzóleum vagy kripta is. Az első esetben ez
méltó síremlékállítást jelent az egyszerű
földhant helyett, míg a bonyolultabb, régebbi, mívesebb síremlékek esetében a
feladat nemritkán restaurátorok, specialista szakemberek, illetve hatóságok bevonását is igényli. Ez az elmúlt három évben nem kevés kriptát, vagy komolyabb
szobrokat, obeliszkeket, faragványokat
is tartalmazó monumentális síremléket
is tartalmaz. A felújítási munkák között
szerepelnek betűjavítások, de teljes sírrekonstrukciók és új síremlékállítások is.

› Milyen tematika vagy szempontok alapján kerülnek felújításra a nemzeti sírkert
egyes elemei?
R. F. K.: A nemzeti sírkert egyes sírjainak
felújítása a NÖRI felújítási terve szerint
valósul meg. A felújítási lista összeállítását alapvetően három szempont vezérli.
Elsődlegesen az adott síremlék műszaki állapota vagy kegyeleti szempontok

szerinti méltatlansága. Ezzel nagyjából
egyenértékű szempontként kezeljük az
adott védett sírban nyugvó személyhez
kapcsolódó esetleges kerek évforduló
figyelembevételét a születést vagy az elhalálozást illetően. Harmadik szempont
a beérkező kérelmek elbírálása alapján
történő rekonstrukció.

› Milyen mérnöki és kutatómunkák előzik
meg a konkrét renoválásokat?
Kismarty-Lechner Csaba: Minden esetben összeszedjük az összes fellelhető
információt az adott síremlékről, illetve
feltárásokat, szemléket végzünk. Ha van
rendelkezésre álló adat, akkor legalább
az építés-állítás idejét, mesterét meghatározzuk, ami általában meglehetősen
biztos támpontot ad sok műszaki kérdés
megválaszolására. Gondolok itt például
az alapozások lehetséges fajtáira, vagy
egyáltalán feltételezhetőségére, vagy
ugyanez a helyzet például egy kripta talajnedvesség elleni szigetelése esetében.
Az építési korszak nagy biztonsággal
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kezdeményezése természetesen bárki számára nyitva áll, de a tapasztalatok szerint
az ilyen jellegű indítványok sokszor szakmai szervezetektől, lokális jellegű társaságoktól, történeti kutatóintézetektől,
művészeti körökből, tisztelőktől érkeznek.
A védett sírok listája – napjainkban már
lassuló ütemben, de – folyamatosan bővül. A védetté nyilvánításról a Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (NEKB)
hivatott dönteni a sírban nyugvó életműve alapján, és nem a síremlék építészeti értékei miatt. Nagyon fontos elvi
kérdés az, hogy a már említett földrajzi
elhelyezkedéstől való függetlenség mellett a nemzeti sírkertbe sorolásnál nem
szempont az adott nyughely építészeti
minősége, vagy akár műemléki jellege
sem, csak és kizárólag az ott nyugvó személy kiemelkedő teljesítménye, vagy a
magyarságért végzett, és az utókor által
„mindörökre” megemlékezésre érdemesnek tartott cselekedetei. Mindebből következően a nemzeti sírkert eleme lehet
akár egy kis falu rég felhagyott, de még
létező temetőjében is egy sír, amen�nyiben olyan személy nyugszik ott, akit
életműve alapján a NEKB erre – utólagos
kegyeleti jelleggel – érdemesnek tartott.
Államférfiak, művészek, írók, költők,
sportolók, katonák, hősi halottak, forradalmárok, tudósok, feltalálók nyughelyeiről van szó. Az adott nyughely nemzeti
sírkertbe tartozása alapvetően egy jogi
természetű védelem, amit leegyszerűsítve talán úgy lehet megfogalmazni, hogy
az ilyen módon védett sír nem felszámolható, és felette a rendelkezési jogkört a
Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) gyakorolja a Magyar Állam nevében.

› A nemzeti sírkert gondozásának feladatköre kiterjed a síremlékek, kegyeleti
helyek állapotfelmérésére és felújítására is. Ebben milyen eredményeket ért el
eddig a Nemzeti Örökség Intézete?
R. F. K.: Először is, a gondozás fogalma
pontosításra szorul, hiszen értelemszerű, hogy mind a hatezer sír folyamatos
karbantartása nem elvárható. Mindez
továbbra is a védett sírban nyugvók leszármazottainak, illetve a hozzájuk, te-

vékenységükhöz kötődő szervezeteknek
az erkölcsi kötelessége. A NÖRI abban
az esetben köteles felvállalni a feladatot,
ha nincs olyan hozzátartozó vagy szervezet, akitől, illetve amelytől ez elvárható lenne, továbbá akkor, ha élet- vagy
balesetveszély áll elő. A NÖRI 2013 óta
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állapotfelmérését, amelynek eredményeit adatbázisba gyűjti. Természetesen
mint költségvetési szerv szigorú pénzügyi keretek között gazdálkodik. A nemzeti sírkert sírjainak nagy száma miatt ez
óriási kihívás, de százon felül van azon
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magában foglaló pénzügyi év végéig, az
elmúlt három évben sikerült felújítanunk
− vagy rendeznünk. Meg kell jegyeznem,
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aktuálisan felújítandó kategóriába eshet

egy óriási, aprólékosan megépített, akár
műemléki védelem alatt is álló mauzóleum vagy kripta is. Az első esetben ez
méltó síremlékállítást jelent az egyszerű
földhant helyett, míg a bonyolultabb, régebbi, mívesebb síremlékek esetében a
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szobrokat, obeliszkeket, faragványokat
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is tartalmaz. A felújítási munkák között
szerepelnek betűjavítások, de teljes sírrekonstrukciók és új síremlékállítások is.

› Milyen tematika vagy szempontok alapján kerülnek felújításra a nemzeti sírkert
egyes elemei?
R. F. K.: A nemzeti sírkert egyes sírjainak
felújítása a NÖRI felújítási terve szerint
valósul meg. A felújítási lista összeállítását alapvetően három szempont vezérli.
Elsődlegesen az adott síremlék műszaki állapota vagy kegyeleti szempontok

szerinti méltatlansága. Ezzel nagyjából
egyenértékű szempontként kezeljük az
adott védett sírban nyugvó személyhez
kapcsolódó esetleges kerek évforduló
figyelembevételét a születést vagy az elhalálozást illetően. Harmadik szempont
a beérkező kérelmek elbírálása alapján
történő rekonstrukció.

› Milyen mérnöki és kutatómunkák előzik
meg a konkrét renoválásokat?
Kismarty-Lechner Csaba: Minden esetben összeszedjük az összes fellelhető
információt az adott síremlékről, illetve
feltárásokat, szemléket végzünk. Ha van
rendelkezésre álló adat, akkor legalább
az építés-állítás idejét, mesterét meghatározzuk, ami általában meglehetősen
biztos támpontot ad sok műszaki kérdés
megválaszolására. Gondolok itt például
az alapozások lehetséges fajtáira, vagy
egyáltalán feltételezhetőségére, vagy
ugyanez a helyzet például egy kripta talajnedvesség elleni szigetelése esetében.
Az építési korszak nagy biztonsággal
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In Hungary, the National Heritage Institute has been supervising, maintaining and developing the Hungarian memorial culture for five years. The national
graveyard is a "virtual" cemetery where tombs and shrines are listed with no regard for geographical location. Today, it includes more than six thousand
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graveyard are given legal protection against removal and are renovated if required. The decision about the listing is made by a committee based on the
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léknek, például egy egyszerű földhant.
A második csoport az, amikor a család,
vagy ismerősök, tisztelők (magánszemélyek) állították egykor a síremléket.
A harmadik csoportba sorolhatók azok,
amelyek esetében már életében kiemelt
figyelmet kapott a benne nyugvó személy, és a síremlékét egy település, egy
szervezet, vagy akár az állam állította.
Végül vannak azok a síremlékek, amik
építtetői szempontból akár az előző két kategóriában is lehetnének, de
nem önálló síremlékek, hanem kripta-,
mauzóleum-, vagy panteonszerű építmények. Nem mellesleg ezek így akár
kolumbáriumfülkék is lehetnek.

K. L. Cs.: A nemzeti sírkert elemei alapvetően a benne nyugvó személy nemze-

ti kegyeletre méltó megítélése alapján
kerülnek kiválasztásra, és nem építészeti, műszaki vagy műemlékvédelmi
szempontok alapján. Ennek következtében ezek a legváltozatosabb műszaki
tartalommal bírnak, az egyszerű földhant és fakereszt verziótól a gigantikus
kriptakomplexumig, így meglehetősen
nehéz lenne a csoportosításuk. Az
azért elmondható, hogy a nemzeti sírkert több mint hatezer sírja uralkodóan
az adott korszak sírköves szakmájának
sztenderd „terméke”. Ha mindenképpen csoportosítani kell, akkor talán az
alábbiak szerint lehet: vannak azok,
amelyek nem tekinthetők épített sírem-
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előre jelzi, hogy egyáltalán keressünk-e
ilyesmit, és ha igen, akkor nagyjából
milyen rendszerűt. Az adott síremlék
anyaghasználata is nagyon sok mindent
jelezhet előre. Igen fontos előkészítő
munka egy síremlék esetében tisztázni,
hogy műemléki szempontból nyilvántartott-e vagy sem, hiszen amennyiben műemlékről vagy védett emlékről van szó,
egészen más eljárásrendet követel a felújítás előkészítése és végrehajtása.

› Hogyan csoportosítaná a felújításra kerülő síremlékek típusait?
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› Építészeti szempontból hogyan lehet értékelni a sírkert elemeit? Milyen értéket
képviselnek ezek a síremlékek építészeti-építészettörténeti vonatkozásban?
K. L. Cs.: Az előző kérdésre adott válaszra visszautalva: igen vegyes a kép. Az
viszont elmondható, hogy amennyiben
az egykori állíttató lehetőségei megengedték, úgy egy egyedi síremlék az adott
korszak stílusjegyeit „tisztán” hordozza.
A klasszicista síremlék „nagyon klasszicista”, a szecessziós nagyon „szecessziós”. Ugyanígy − visszatekintve − a szerényebb építészeti minőséget hordozó
korszakok síremlékei is meglehetősen
„egyszerűek”. A funerális építészetnek
van néhány − talán kutatásra is érdemes
− jellemzője: ezek az építmények jellegükből fakadóan nagyon konkrét, szinte
„kanonizált” szimbólumrendszert hordoznak. Főleg a családok által állíttatott
síremlékek esetében igen jó szó az „emlék”. Gyakorlott szem az esetleges feliratok elolvasása nélkül is, szinte „távolról”
nagy biztonsággal be tudja azonosítani a
sírban nyugvó személy nemét, vallását,
életkorát, foglalkozását, vagyoni helyzetét, a családja esetleges jelentőségét. Így
a „síremlék” egyben egy megjelölés, egy
lenyomat is az utókornak. Az is érdekes,
hogy akik ezt megtehették, azok nagyon is
„megadták a módját” az elhunyt családtag
esetében a síremlékállításnak, ami építészeti szempontból különösen értékessé is
tehet néhányat ezek közül. Köztudomású,
hogy különösen a századfordulós építészgeneráció sok síremléket, sírépítményt
tervezett. Nagyjából a kiegyezés és a
II. világháború közötti korszakban egyáltalán nem volt ritka egy családi sírbolt,
vagy síremlék állításához nevesebb építészt, jó nevű szobrászt és egyéb művészeket (üvegműveseket, festőművészeket)
fogadni. A Fiumei úti sírkert és a vele
szomszédos Salgótarjáni utcai zsidó temető tele van többek között Lajta Béla,
Róth Miksa, Ybl Miklós, Quittner Zsigmond, Vágó József alkotásaival. Sajnos ez
a gyakorlat 1945 után szinte teljesen megszűnt: a síremlékállítás pártállami monopóliummá vált. Egyébként ez nem jelent
okvetlenül rossz építészeti minőséget,

szigetelés, nincs szükség fűtésre, a szellőzésre vagy gondoltak, vagy nem, és a
szemmel tartásuk is esetleges. Rendkívül szomorú látvány egy régi, gyönyörű
felépítményű kripta alagsorában végzetesen átázott falakat, feltáskásodott
üvegmozaikokat látni a fűtetlen és nehéz dohszagot árasztó helyiségekben.
Ezek a problémák nyilván kezelhetők,

de gyökeresen mást, a saját szimbólumrendszerével és „kánonjával”. Persze az is
hozzájárulhatott a II. világháború előtti,
gyakran igen magas építészeti minőséghez, hogy ezek az építmények azért kevés
kivételtől eltekintve nem nagy méretűek.
A kisebb méret pedig lehetővé tette azt,
hogy ami egy nagyobb építmény esetében
meggondolandó gazdasági döntés volt, ebben az esetben – talán kegyeleti okokból
is − nem volt kérdés. Ezért ezeknél az épületeknél minden az, aminek látszik: nem
néz ki „kőnek” a rabitz, nem festett bádog,
aminek vörösréznek kellene lennie, és nem
festett az „ólomüveg”. Talán ez az igazi jelentőségük. Tankönyvszerűen, esszenciáli-

és a NÖRI a rendelkezésére álló eszközökkel, a legmodernebb technológiákkal
kezeli is ezeket a problémákat a felújítások során. Azonban nem egyszerű feladatokról van szó. Építészszemmel egy
több évtizedes kripta pincéje jó eséllyel
komplex példatára annak is, hogy mit
és hogyan nem szabad csinálni, ha más
funkciójú épületet tervezünk.

R. F. K.: A Nemzeti Örökség Intézete
igyekszik a lehető legtöbb fórumon
népszerűsíteni a sírkert műemlékeit,
illetve az ezek megismerésére irányuló programjainkat. Tavaly újult meg a
weboldalunk, amely korszerű, átlátható és modern felületen mutatja be tevékenységünket, egyben tartalmazza a
nemzeti sírkert adatbázisát. Az online
felületen kívül kiadványaink is a népszerűsítést célozzák. Idén adtuk ki a
Fiumei úti sírkert és a Salgótarjáni utcai zsidó temető adattárát. A Nemzeti
nagylétünk nagy temetője című kiadvány nemcsak népszerűsíteni kívánja
a nemzeti sírkertet, de bízunk benne,
hogy a történészek hasznos kutatási
forrása lesz. Emellett útjára indítottuk
a legfontosabb sírkerteket bemutató
albumsorozatot, amelynek legutóbbi
darabja a Salgótarjáni utcai zsidó temetőt mutatja be. NÖRI-füzetek címmel
pedig egy olyan népszerűsítő, könnyen
elérhető sorozatot jelentetünk meg,
mely a nemzeti és a történelmi emlékhelyeket mutatja be informatív, modern grafikai eszközökkel. Az immár 12
számmal rendelkező sorozat mindenki
által elérhető, mindössze 300 forintos
áron vásárolható meg.

› Mit tudhatunk meg a tervezett vagy
elkezdett munkákról, további terveikről a nemzeti kegyeleti kultúra felemelésének és megbecsülésének feladatkörében?

san hordozzák magukban az adott korszak
stílusát, és mesterségbeli tudását.

› Milyen tanulságokat lehet levonni az
elvégzett és folyamatban lévő renoválásokból?

R. F. K.: A Fiumei úti sírkertben most a
legjelentősebb rekonstrukció az északi
árkádsor teljes felújítása. Emellett kiemelt figyelmet fordítunk a Salgótarjáni
utcai zsidó temető folyamatos karbantartására és felújítására. Megvalósult
már többek között Weiss Manfréd és
Baumgarten Nándor sírjának rekonstrukciója. 2018-ban közel egymilliárd forint
állt, illetve áll rendelkezésünkre a Salgótarjáni utcai zsidó temető felújítására.

K. L. Cs.: Építészként legfontosabb tanulság számomra, hogy mivel a sírépítmények közül a kripták/mauzóleumok
egészen speciális funkciójú építmények,
legyenek bármilyen míves kialakításúak is, óriási mesterségbeli tudással
megépítve, azért bizonyos tekintetben
hiányosak ahhoz, hogy „épületnek” lehessen őket nevezni. A funkcióból fakadóan nem szükséges minden esetben a
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› Hogyan tájékozódhatnak az érdeklődők
a nemzeti sírkert nevezetes vagy kevésbé
ismert elemeiről, és milyen erőfeszítéseket tesz az intézet e tiszteletre méltó
örökség bemutatása érdekében?

Szertartási épület, Salgótarján utcai zsidó temető. Építész: Lajta Béla
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és a NÖRI a rendelkezésére álló eszközökkel, a legmodernebb technológiákkal
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san hordozzák magukban az adott korszak
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› Milyen tanulságokat lehet levonni az
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egészen speciális funkciójú építmények,
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megépítve, azért bizonyos tekintetben
hiányosak ahhoz, hogy „épületnek” lehessen őket nevezni. A funkcióból fakadóan nem szükséges minden esetben a
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› Hogyan tájékozódhatnak az érdeklődők
a nemzeti sírkert nevezetes vagy kevésbé
ismert elemeiről, és milyen erőfeszítéseket tesz az intézet e tiszteletre méltó
örökség bemutatása érdekében?

Szertartási épület, Salgótarján utcai zsidó temető. Építész: Lajta Béla

REMEMBERING ARCHITECT TIBOR HEIL
“Today, I am still working in the beautiful environment envisioned by Tibor and realized by the crew in Gyergyó, and I can honestly say that all who step into
this world will leave their sorrow behind. Even more so those who stay overnight, only to awaken to a miriad of wonders. Wishing to have familiar beacons
in the heavenly sea, I had my painter friend recreate the Ság Mountain, the Kis-Somló, the zodiac signs of the Cancer and the Aries and generally the entire
starry sky. The idea was that, if man is still around in yet another century, the future visitor must be welcomed inside with the same intimacy. What else
should an architect wish for, and how could a patron hope for anything nicer? Let’s not forget whom to thank for that all this magnificence: Tibor Heil and
the craftsmen of Gyergyó.”

40

Olyasmit köszönhetek Heil Tibornak, amit
kevés embernek.
Nem a barátság köreit rajzolom most,
és nem is az emlékezés kötelező
szabályairól szólok – mindez természetes,
ha az ember a barátaira gondol. Inkább
valami csöndes és kevésbé látványos
„helyzet” létrejöttéről beszélnék,
ami Tibor nélkül meg sem született volna.

MEGKÉSETT
MUNKANAPLÓ
Heil Tibor emlékére,
halálának 10. évfordulóján
Szöveg:
Ambrus Lajos
Fotó:
Jurassza Zsófia
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Első változat vázlata

Történt, hogy kemenesaljai, egyházashetyei műemlék házam, amely a nagy
magyar költő, Berzsenyi Dániel szülőházának tőszomszédságában áll − nyugatdunántúli oszloptornácos kisnemesi kőház, legalább 250 éves –, idővel kicsinek
és szűknek bizonyult. Legfőképp belmagassága miatt – a mennyezeti vörösfenyő gerendák a szobákban alig két méter
fölöttiek. Ezért gondoltam, hogy a házat
úgy lehetne tágasabbá tenni, ha az épülethez nyitott födémű teret ragasztanánk,
hogy könyveink egy része elférjen benne.

És hogy az ember a tágasság iskolájában érezhesse magát. Ezerféle beszéd és
tervezés közben skiccek születtek: Tibor
előbb valami lenyűgöző kupolára gondolt,
de beértük szerényebb dongabolttal is.
És végre megszületett a terv is, amely időben közel sem volt egyszerű föladvány,
hisz minden építész agyonterhelt és
agyonvállalt mókuskerékben dolgozott
akkoriban, különösen Tibor. (Gondolom,
ma sem változott a helyzet.) És jött a
vele járó műemléki egyeztetés, hivatali
adminisztráció és engedélyezés – ezt idő-

vel Lívia vette át példás diplomáciai szigorral és pontossággal. Ő olyan asszony
volt (tizenkét éve elment ő is), hogy képes volt a legbonyolultabb föladványt is
fél kézzel elvégezni.
1999 júliusára mindenen szerencsésen túlestünk, és Tibor kivitelezőket is
szerzett. A csíkszeredai Szász Istvánt
és embereit: három ácsot, Portik Jánost, Fazekas Gyulát és László Gyulát
Gyergyóremetéről; és egy kőművest,
Bács Ferencet Csíkszenttamásról. Ők
annak rendje és módja szerint meg is érkeztek, és elfoglalták a helyüket: két házzal lejjebb kivettem nekik Szabó István
barátomék két szobáját. Egy jó hónapos
munkát terveztünk a 29 négyzetméteres
könyvtárszoba és a 9 négyzetméteres télikert elkészítéséhez – az alapokat előbb
kalákában kiástuk és lebetonoztuk.
Kezdődhetett a székelyekkel szerződött
munka – falazás, vakolás, tetőépítés,
dongabolt felrakása stb.
A munka egy hónapig tartott a valóságban is – szinte napra pontosan. Külön
szerencse, hogy minden áldott nap velük
lehettem: beszereztem, amire szükségük
volt, mindennap meleg ebédet hoztam, a
mesterek pedig napi 10-12 órát dolgoztak.
Gyönyörű nyár volt, esőnap is csupán
egyetlen akadt.
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Az első munkanap végén somlói bort kínáltam, és nem csekély meglepetésemre
visszautasították. Nem is nagyon értettem – elvonultunk hát a kert végében
épített lugasomba, és beszélgettünk.
Szülőhelyről, tájról, históriáról, munkájukról, családjukról. Aztán a második
nap végén kibökték: azért akadna egy
kérésük! Bort ugyan továbbra sem kérnek, de szeretnék, ha a munka végeztével esténként beszélnék nekik saját
történelmükről, a régi időkről. Fejedelmekről, öreg költőkről és nagy írókról,
a Székelyföld rejtelmeiről, falujuk, környezetük hegyeiről, legendáiról. Előszedegettem hát a legérdekesebb könyveket, Orbán Balázst, Kőváry Lászlót,
„a Malonyay” (Malonyay Dezső: A magyar nép művészete) megfelelő kötetét,
és itt sűrűn lapoztunk oromfalak, székely kapuk és a zsindelyezések dolgában. És egyéb műtörténeti könyveket,
az Ethnographia századelős példányait
mutogattam – váratlanul jól múlattuk
az időt; sőt, őszinte kíváncsisággal
várták minden nap estéjét. Meglepett
nyílt, szinte gyermeki érdeklődésük −
talán pár évvel lehettek fiatalabbak nálam, az idősebb Portik Jánost kivéve. S
közben elég hamar világossá vált, hogy
ilyesmiről sosem tanultak az iskolában.
És ezek a meglett, sokat tapasztalt és
sokfelé dolgozó, világjárt emberek hirtelen érdeklődő kisdiákokká alakultak,
ha csak pár órára is. Portik Jánosról
kiderült például, hogy részt vett a sevillai Makovecz-pavilon építésében is,
amelyről mint feledhetetlen életkalandjáról beszélt. Mesélte, hogy az egyik
sevillai napon, amikor már látszottak
a csodás Makovecz-épület főbb kontúrjai, az egész high-tech világkiállítás
hirtelen leállt, és mindenki őket kezdte
filmezni. Különösen a japánok – amint
szekercével illesztgetik a csapolásokat,
vagy egyetlen mozdulattal faragják a
zsindelyeket. A csődület láttán mármár azt hitték, valami végzetes hibát
követtek el – pedig a nemzetközi érdeklődés „csupán” a mesterség bűvölete és az elvesztett örökség végzetes
hiánya felé terelte a közfigyelmet. Az
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agyontechnicizált világ a székely ácsok
működésében az ősi mozdulatok tisztaságára és a fával való kézi munka nagyszerűségére döbbent rá. Sevillában is
előhívtak hát valamit a tragikusan elveszett múltból – és Hetyén is ezzel a
cicoma nélküli egyszerűséggel és pontossággal dolgoztak. Olyan biztonsággal, jókedvvel és megkérdőjelezhetetlen szenvedéllyel, hogy öröm volt nézni
őket. Ahogy a madár énekel – így telt el
a hónap, hiba és bosszúságok nélkül.
Minden megvolt hát. Szellem és lélek,
kedély és közös munka. Ha koncentráltak voltak, márpedig azok voltak,
mintha együtt születtek volna a fával
– munkájuk minőségét ez a szimbiózis
határozta meg. (De hogy ne csupán
idealizáljuk őket, az egyetlen esőnapon
váratlan baleset történt: mind a négyen
leitták magukat – de ezt is szinte gyermeki ártatlansággal tették.)
A lényeg és az ajándék mindabban,
amit Tibornak köszönhetek: úgy ismerni az embert, ahogyan mágikus praxisában dolgozik.
De ennyiből lehetséges-e az embert
megismerni? A jellem felismerésének
nehézségeit illetően szívesen említem
Márai Sándor egyik római anekdotáját. Márai azon meditált, lehetséges-e
megismerni az olaszok jellemét. Egy
olyan olasz hölgy mesélte neki az esetet, aki el akarta adni magánkönyvtárát. El is ment négy alkalommal a helyi
antikváriushoz, aki minden alkalommal megígérte, hogy másnap kivonul
helyszíni szemlét tartani. Persze soha
nem érkezett meg. A hölgy ötödször
is megismételte a felszólítást, s mikor az antikvárius udvariasan ötödször is megígérte, hogy másnap eljön
– a hölgy kételyeit fejezte ki az ígéret
értékét illetően. Az antikvárius ekkor
udvarias mosollyal azt mondta neki:
„Örülök, hogy megismerte a karakteremet”. A gyergyói ácsok jelleme és
munkaerkölcse a ma egyre inkább hiányzó emberi karaktereket példázza –
még az élet olyan kis mozzanataiban
is, mint a hétköznapi munka.

Sajnos olyan munkamorált, amelyet még
1999 júliusában átélhettem, ma már jóval
nehezebb találni. Most éppen egy filagóriát szeretnék építeni a kis-somlói hegyre
– föl a szőlőbe. Ezt a csodás építményt a
régiek „filegóriának” mondják – az öreg
Takáts Sándor több helyütt foglalkozik
vele. Thoroczkai Wigand Ede rekonstruálta is Bornemissza Anna fejedelemas�szony filagóriáját, sőt meg is rajzolta
A kert című 1923-as könyvében. (TWE esztétikai izgatottságát és szabadságot követelő könyveit szükséges is volna újraértelmezni és beépíteni a kortárs építészeti
gyakorlatba…) Sajnos Heil Tibor már nem
látogathat el a Hegyes-Kis-Somló tetejére,
szőlőültetvényem centrumába, ahová e filagória tervét melengetem. De ihletetten
megrajzolni persze még meg lehet, jó szerencse és illő alászállás kell hozzá – de így
ma már alig dolgoznak a kortársaink. Ezt
erősíti meg Szász István, aki felhagyott
építési vállalkozásával, és a Gyimesekben gyönyörű tájházakat épített; ő is azt
mondja, ilyen emberek már nincsenek.
Én viszont ma is a Tibor által megálmodott, és a gyergyóiak által „pontra tett”
gyönyörű térben dolgozom. Nyugodtan
mondhatom, aki ebbe a világba lép, boldogan teszi. S aki még egy vendégéjszakát
is eltölt, jó érzéssel és ezernyi csoda közt
ébred. A dongák alá, hogy égi kalauzunk
is legyen, festő barátommal befestettem
a Ság hegyet és Kis-Somlót, föléjük a Rák
és a Kos égövi jegyeit, és a magyar csillagos égboltot. És most is arra gondolok, ha
lesz még újabb száz éve az embernek, az
intimitásnak ugyanolyan otthonosságával
léphet be majd ez az utód-vándor. Kívánhat-e ennél többet egy építész? És remélhet-e ennél szebbet egy „megrendelő”?
Aligha. De az emlékezet csak maradjon:
az ajándékot Heil Tibornak és a gyergyói
ácsoknak köszönhetjük.
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agyontechnicizált világ a székely ácsok
működésében az ősi mozdulatok tisztaságára és a fával való kézi munka nagyszerűségére döbbent rá. Sevillában is
előhívtak hát valamit a tragikusan elveszett múltból – és Hetyén is ezzel a
cicoma nélküli egyszerűséggel és pontossággal dolgoztak. Olyan biztonsággal, jókedvvel és megkérdőjelezhetetlen szenvedéllyel, hogy öröm volt nézni
őket. Ahogy a madár énekel – így telt el
a hónap, hiba és bosszúságok nélkül.
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Jelen – személyes hangvételű – úti beszámolómban a 2018 augusztusában Koreában eltöltött egy hónapnyi munkás napok tapasztalatait, tanulságait osztom meg a Kedves Olvasóval.
Az elmesélt történeteket a biennále-katalógus Erőss István képzőművész – a GNAB
2018-YATOO művészeti igazgatója – által írott bevezetője két idézete közé feszítem ki.

„A 2018-as biennáléra a NATURE–PRIVAT
SPACE–SHELTER (Természet–Személyes
tér–Hajlék) címmel meghirdetett pályázati felhívás célja az építészet és képzőművészet határterületének, és e két terület átjárhatóságának vizsgálata volt,
ami némileg újszerű megközelítés az eddigi felhívásokhoz képest, hiszen a megszokott szobrászi-természetművészeti
formaképzés helyett a plasztika külsőbelső terének vizsgálata került a középpontba. A szervezők olyan tervek megszületését kívánták generálni, melyek
a természetes környezet és egy létrehozott saját tér kontextusát teszik
diskurzusuk tárgyává. Ráadásul ez
alkalommal nemcsak képzőművészeknek szólt a felhívás, hanem építészek,
illetve együttműködő csapatok is meg
lettek szólítva. Olyan művészek, építészek, csoportok jelentkezését vártuk, akiket foglalkoztat a természet,
a szobrászati és architekturális térképzés, valamint az organikus anyaghasználat problematikája, és akik a
kivitelezés folyamatára mint fontos,
kohezív cselekedetre tekintenek. Ezek
a hívószavak olyan összefüggések kibontására adtak lehetőséget a pályázóknak, mint a térfelfogás, az emberi
lépték és arányrendszer, a természetes anyagok és megmunkálások relációjának módozatai.
Kíváncsian vártuk, hogy milyen tervek
születnek, a pályázók milyen megoldásokat ajánlanak olyan hangulatos, egyedi,
privát terek létrehozására, melyek biztonságérzetet nyújtanak, maradásra,
gondolkodásra késztetnek, kívülről pedig
a teret határoló tömegek, felületek ritmusa, struktúrája esztétikailag élvezhető műalkotásként értelmezhető.”1
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A nemzetközi tervpályázat
A GNAB (Geumgang Nature Art Biennale)
2018-as koreai természetművészeti biennáléra nyílt nemzetközi tervpályázat
keretében választották ki a megvalósításra méltónak ítélt terveket. A pályázat
2017 őszén – rövid határidők mentén,
de nagy nemzetközi érdeklődés mellett − zajlott le. A világ minden tájáról
– sokan Magyarországról is – pályáztak.
A beérkezett 146 pályamű már az év végére kiállításon és katalógusban is bemutatásra került. Ezt áttanulmányozva
megállapítható, hogy nagyon sok művészt (képzőművészt, illetve építőművészt is beleértve) foglalkoztatnak azok
a kérdések, amelyeket „hívószóként” a biennále programalkotói megfogalmaztak.
A nemzetközi zsűri 2017 végére kiválasztotta a megvalósításra javasolt terveket, melynek eredményeképpen a világ
tizennégy országából – Dél-Afrika, DélKorea, Egyesült Államok, Franciaország,
Görögország, Indonézia, Lengyelország,
Litvánia, Magyarország, Makedónia, Németország, Peru, Románia, Törökország
– tizenhat alkotót hívtak meg Koreába.
Magyarországról Tasnádi József képzőművész és jómagam pályaművét választották a tizenöt megvalósítandónak ítélt
terv közé.

Az eseményekről, sorban
A felkérés után elkezdődött a tervek
pontosítása, a részletek egyeztetése. Az
utazásra való felkészülés az éppen folyamatban lévő, futó munkáim ütemezését is
megkívánta. Annál is inkább, mert ezt a
„munkaterápiát” a maga helyén szerettem
volna kezelni: az elmúlt időszak idegölő
(sokszor méltatlan) feszes tempóját ezzel
a fizikai erőfeszítéssel – egy valóságos,

1 Erőss István GNAB 2018 – YATOO katalógusába írott előszava

kétkezi ÉP-ÍT-ÉS-sel − akartam lezárni, új
fejezetet nyitva hátralévő életemben.
A YATOO művészcsoport fészke a Gongju-i
Geum folyó mentén fekszik, illetve a folyó
fölé emelkedő Yeonmisan hegyén található. Az első napon csak ismerkedtem a
társakkal, a hellyel, a körülményekkel. A
klíma – ebben az időszakban – nem székely embernek való: Koreában a nagy meleghez a magas (többnyire 95%-os) páratartalom is hozzátartozik. Még munkához
se láttam, de máris csuromvizes voltam az
izzadtságtól. Kijelölt helyet kaptam, így
a makettemet próbáltam belehelyezni a
kapott környezetbe. A jól szervezettség,
kifogástalan segítőkészség megnyugtató
benyomást tett rám. Jó érzés volt – hos�szú kihagyás után – újból kézbe venni a
szerszámokat és az anyagokat, főleg a
számomra addig közelről még ismeretlen
bambuszt. Minden − az igényeim szerint −
a rendelkezésemre állt. Lelkes segítőim
(képzőművészeknél asszisztenseknek hívják) ügyesen bántak az eszközökkel, és
nagy odaadással igyekeztek mindenben
segítségünkre lenni. Ők az egri egyetem
művészpalántái, diplomás művészei, mesterük jóvoltából voltak a mi segítőink.
Ez volt az első „érintkezésem” a bambusszal. Már korábban is kerestem az
alkalmat, de végül 52 évesen sikerült találkoznom vele. Elsősorban könyvekből,
illetve az interneten elérhető anyagokból
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igyekeztem tájékozódni, de készítettem
makettet, illetve csomóponti kísérleteket is végeztem még itthon. A tényleges
építéshez – a Ms. Ko által megmutatott,
megtanított kötözési móddal kiegyezve −
megleltem a csomózási technikát is, így
ismét tanultam valamit. A főkurátortól tanultam, hogy a bambusz a japán fűrésszel
hihetetlenül könnyen vágható, nagyon
gyorsan és szépen megmunkálható.
Csuromvizesen – pára és izzadás – dolgoztunk napi 8 órában. Meglepően
alázatosan és fegyelmezetten. Igazi
művészekhez illően. Épültek az erdei menedékek, tartottuk a tempót, küzdöttünk
az elemekkel. Mindeközben az alkotók
vetített képes előadásokkal mutatkoztak
be. Prezentációmban magamról, az aggteleki látogatóközpontról és a 14. velencei nemzetközi építészeti biennáléról – a
Kárpát-medencei modellről – szóltam. Azt
is elmeséltem, hogy a közös koreai pavilon főkurátora, Changmo Ahn, a Kyonggi
University építészkarának vezető profes�szora mindennap meglátogatta a mi kiállítás-építésünket, és arra esküdött, hogy
a magyar pavilon lesz a győztes 2014ben… Végül a 2014-es velencei építészeti
biennále Aranyoroszlán díját éppen ők, a
közös Korea-pavilon kapta, a határzóna
építészeti problémáinak taglalása okán.

Zárójelben
Az előadásom előtti órákban felhívott
telefonon Turi Attila mesterem. Munkaügyben keresett, és az éppen aktuális
szomorkás fejleményekről tájékoztatott,
sőt, nehéz kérdésekkel tisztelt meg.
A hazai ideges dzsungelharcok hangulata
ismét megcsapott a derűs koreai bágyadt
dzsungelben, a személyes bemutatkozásomra való készülődésben. Sietve,
lelkesen tértem volna ki Turi Attila kérdései elől, kevés sikerrel. Én a méltatlan
helyzetekből és a napi packázások elől
menekülve dicsekedtem Attilának, hogy



milyen jól áll itt Koreában a szénánk: a
visegrádi táborok és a Kárpát-medencei
modell elindult világhódító útjára. Általuk − általunk, magyarok által is − talán
jobb lesz/lehet a világ?!
Sajnos úgy látom, nemcsak az építészeti
műalkotások megszületésének körülményeiben, a szakmai minőség protokolljában és a produkció végeredményében, de
a visegrádi táborok mai továbbélésében
is nagy a deficit. Az önzetlen diákkezdeményezésként elindult eredeti visegrádi
táborokhoz képest a mai akciók – így a
mai visegrádi építésektől a további sokféle akción át a fabiznisz mentén elhíresült népünnepélyekig − keveset őriztek
meg abból a lázadó attitűdből, ami az
egész történet lényegét jelenti…2 A házak
sem úgy épülnek – nem azért épülnek? –,
mint korábban. Talán mára már mindenki
felnőtt? Még a fiatalok is?

A nemzetközi szeminárium
A fél távnál megrendezett nemzetközi
szeminárium a képzőművészet és a tudomány, illetve a képzőművészet és az
építőművészet átfedéseit, kapcsolódási
pontjait vizsgálta („Borderline” between
Art and Science, Art and Architecture).
Erőss István előadása több ponton is
méltatta Makovecz Imre munkásságát,
illetve a magyar organikus építészet kiemelkedő jelentőségét.
„A magyar építészek egy részét (Csete
György, Ekler Dezső, Makovecz Imre)
már a 70-es évektől a természet és kultúra ellentétének feloldása foglalkoztatta.
Az építészeket és a köréjük csoportosuló
fiatal diákokat a városszéleken felépített lakótelepek szociológiai, urbanisztikai, pszichológiai nagy átrendezései
motiválták a természetes anyagok felé
fordulásukban. A természetes anyagok
megismerését célzó formakísérletek és
a belőlük született építmények mintha
ikertestvérei lennének az ekkor Nyugat-Európában tevékenykedő nagyne-

vű tájművészek munkáinak. A visegrádi
táborban vagy a hortobágyi pusztán
készült közös alkotások (Kas, Híd, Torony, Jel, Barlang, Gubó, Pásztorépítmények) – noha tevékenységük értékeinek
valószínűleg ők sem voltak tudatában
– nyugodtan összemérhetőek Long vagy
Udo Nils munkáival, művészi kifejezőképesség tekintetében éppen úgy, mint
a természetszövetség hangsúlyosságában. Ennek a következetes és koherens
programnak az eredményét az 1991-es
velencei építészeti biennálén mutatták
be, ami méltán hozta meg számukra a
nemzetközi ismertséget. Meggyőződésem, hogy ha ekkoriban nem oly merev
az átjárás a képzőművészet és az építészet között, érdekes, megtermékenyítő
hatással lehettek volna egymásra e két
diszciplína képviselői.” (Erőss István: Természetművészet, Líceum Kiadó, 2011)
Ez a tény annál is inkább hangsúlyozandó, mert a YATOO (a biennálét kezdeményező, a 38-ik születésnapját éppen most
ünneplő művészcsoport) korábbi rendezvényein, illetve az előző biennálékon a
klasszikus értelemben vett természetművészet dominált, és nem volt azoknak az
akcióknak, alkotásoknak ilyen mértékű
építészeti vonatkozása. Ez a konceptuális elmozdulás, az építészeti dimenziók
felé forduló érdeklődést mutató változás
egyértelműen a nevezett művészeti igazgató – az előbbiekben említett − érdeklődési körének tudható be.

Múlt és jelen harmóniája
Közben épültek-készültek a művek, a
menedékek az erdőben. Bohémnak vélt
léhűtő művészek – egyesek fejlámpával
éjszaka is dolgoztak − hihetetlen alázatról tettek tanúbizonyságot. Lassan kiderült, hogy egy rendkívül fegyelmezett
társaságot, nagyvonalú és lelkiismeretes,
rátermett csapatot sikerült kiválasztania
a zsűrinek. Tetszett nekem, hogy nem
éppen köldöknézegetőket verbuváltak

2 Van egy könyv, amit éppen ezért, ebből a felismerésből írtam: ÉP-ÍT-ÉS. A magyarországi építész alkotótáborok története és jövője.
A Kárpát-medencei modell (Hét-fő, Budapest, 2017)
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Arario Gallery és egy hagyományos sarokház, szöuli utcakép
a császári palota közelében



A Bukchon Hanok Falu házai, háttérben Szöul modern toronyházaival,
i l l e t v e e g y i k j e l k é p é v e l a N a m s a n To w e r- v e l

erre az eseményre. Nagy élmény volt a
fegyelem, a pontosság, a nagyvonalúság.
Otthonosan éreztem magam ebben a társaságban. Épült minden, a mindenség.
Közben tájfun fenyegette a vidéket, így a
tartózkodási helyünket is. Várható volt,
hogy a munkánkat elsodorja, ezért a már
szinte kész munkáinkat le-, illetve kikötöztük a környező fákhoz, és reménykedtünk, hogy majdcsak marad belőlük
valami… A szervezők – becsülendő elővigyázatosságból − kiköltöztettek minket az addigi szálláshelyünkről, és egy
csodálatos üdülőfaluba menekítettek. A
Gongjuban található hanok-üdülőfalu a
hagyományos koreai népi építészetet kö-

vetve épült az utóbbi években.
Jártunk Szöulban is. A csodálatos császári palota, illetve a kertjében található
néprajzi múzeum, és a szabadtéri néprajzi múzeum mindannyiunkat lenyűgözött.
Meglepő volt a hagyományos viseletekbe
öltözött emberek sokasága. Mint kiderült: ruhakölcsönzők állnak rendelkezésre, hogy akár az egész napos szöuli
programot hagyományos viseletekben
töltsék el az emberek. A felhőkarcolók,
a császári palota és a tradicionális viseletbe öltözött emberek együttes látványa
elgondolkodtató volt... A hagyomány és
haladás – a birkózó ikrek − érdekes megnyilvánulásaival szembesültem itt, újból.
A néprajzi falu mellett, az út túloldalán
található az ország leghíresebb galériája. A mellette lévő saroktelken pedig egy
frissen épült hagyományos ház látható.
A palotakert vonalában végig a modern
és kortárs múzeum, illetve a képzőművészeti galérianegyed terül el.
A palota melletti Bukchon Hanok faluban
valamikor a császári palota kiszolgálói
laktak, mai kifejezéssel élve hagyományos koreai házakban. Ma is sok tehetős
szöuli lakik ezekben a legdrágábbak közé
tartozó ingatlanokban. Mindemellett
népszerű turisztikai látványosság is, múzeumokkal, galériákkal és teaházakkal.
A szépen karbantartott régi épületek
között a teljesen új hagyományos házak
is megtalálhatóak. Nem kis feszültség
van a tömegesen vonuló turisták, és a
lakók között… A kerületet két Csoszonkori palota is közrefogja, melyek mögött
hegycsúcsok emelkednek. Délre tekintve
modern felhőkarcolók magasodnak ki a
város sziluettjéből.
Itt a múlt és a jelen különleges harmóniáját
is érezhetjük. Az épített környezet sajátos
egyvelegét tovább színezik, karakterizálják
az internacionalista irányzatok szellemében épült trendi felhőkarcolók, és a tradicionális koreai (népi) építészet által kirajzolt
utcákon-tereken hagyományos viseletekben sétáló vidám emberek sokadalma.
A koreai napok sok felismeréssel szolgáltak: a hagyományok iránt folytonosan növekvő igény, a saját karakter és

A szöuli Csoszon-kori császári palota
ud v a r á n (k ölc s ön z öt t) hag y omá ny o s
viseletbe öltözött látogatók
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Hanok falu Gongju-ban, utcakép

igyekeztem tájékozódni, de készítettem
makettet, illetve csomóponti kísérleteket is végeztem még itthon. A tényleges
építéshez – a Ms. Ko által megmutatott,
megtanított kötözési móddal kiegyezve −
megleltem a csomózási technikát is, így
ismét tanultam valamit. A főkurátortól tanultam, hogy a bambusz a japán fűrésszel
hihetetlenül könnyen vágható, nagyon
gyorsan és szépen megmunkálható.
Csuromvizesen – pára és izzadás – dolgoztunk napi 8 órában. Meglepően
alázatosan és fegyelmezetten. Igazi
művészekhez illően. Épültek az erdei menedékek, tartottuk a tempót, küzdöttünk
az elemekkel. Mindeközben az alkotók
vetített képes előadásokkal mutatkoztak
be. Prezentációmban magamról, az aggteleki látogatóközpontról és a 14. velencei nemzetközi építészeti biennáléról – a
Kárpát-medencei modellről – szóltam. Azt
is elmeséltem, hogy a közös koreai pavilon főkurátora, Changmo Ahn, a Kyonggi
University építészkarának vezető profes�szora mindennap meglátogatta a mi kiállítás-építésünket, és arra esküdött, hogy
a magyar pavilon lesz a győztes 2014ben… Végül a 2014-es velencei építészeti
biennále Aranyoroszlán díját éppen ők, a
közös Korea-pavilon kapta, a határzóna
építészeti problémáinak taglalása okán.

Zárójelben
Az előadásom előtti órákban felhívott
telefonon Turi Attila mesterem. Munkaügyben keresett, és az éppen aktuális
szomorkás fejleményekről tájékoztatott,
sőt, nehéz kérdésekkel tisztelt meg.
A hazai ideges dzsungelharcok hangulata
ismét megcsapott a derűs koreai bágyadt
dzsungelben, a személyes bemutatkozásomra való készülődésben. Sietve,
lelkesen tértem volna ki Turi Attila kérdései elől, kevés sikerrel. Én a méltatlan
helyzetekből és a napi packázások elől
menekülve dicsekedtem Attilának, hogy



milyen jól áll itt Koreában a szénánk: a
visegrádi táborok és a Kárpát-medencei
modell elindult világhódító útjára. Általuk − általunk, magyarok által is − talán
jobb lesz/lehet a világ?!
Sajnos úgy látom, nemcsak az építészeti
műalkotások megszületésének körülményeiben, a szakmai minőség protokolljában és a produkció végeredményében, de
a visegrádi táborok mai továbbélésében
is nagy a deficit. Az önzetlen diákkezdeményezésként elindult eredeti visegrádi
táborokhoz képest a mai akciók – így a
mai visegrádi építésektől a további sokféle akción át a fabiznisz mentén elhíresült népünnepélyekig − keveset őriztek
meg abból a lázadó attitűdből, ami az
egész történet lényegét jelenti…2 A házak
sem úgy épülnek – nem azért épülnek? –,
mint korábban. Talán mára már mindenki
felnőtt? Még a fiatalok is?

A nemzetközi szeminárium
A fél távnál megrendezett nemzetközi
szeminárium a képzőművészet és a tudomány, illetve a képzőművészet és az
építőművészet átfedéseit, kapcsolódási
pontjait vizsgálta („Borderline” between
Art and Science, Art and Architecture).
Erőss István előadása több ponton is
méltatta Makovecz Imre munkásságát,
illetve a magyar organikus építészet kiemelkedő jelentőségét.
„A magyar építészek egy részét (Csete
György, Ekler Dezső, Makovecz Imre)
már a 70-es évektől a természet és kultúra ellentétének feloldása foglalkoztatta.
Az építészeket és a köréjük csoportosuló
fiatal diákokat a városszéleken felépített lakótelepek szociológiai, urbanisztikai, pszichológiai nagy átrendezései
motiválták a természetes anyagok felé
fordulásukban. A természetes anyagok
megismerését célzó formakísérletek és
a belőlük született építmények mintha
ikertestvérei lennének az ekkor Nyugat-Európában tevékenykedő nagyne-

vű tájművészek munkáinak. A visegrádi
táborban vagy a hortobágyi pusztán
készült közös alkotások (Kas, Híd, Torony, Jel, Barlang, Gubó, Pásztorépítmények) – noha tevékenységük értékeinek
valószínűleg ők sem voltak tudatában
– nyugodtan összemérhetőek Long vagy
Udo Nils munkáival, művészi kifejezőképesség tekintetében éppen úgy, mint
a természetszövetség hangsúlyosságában. Ennek a következetes és koherens
programnak az eredményét az 1991-es
velencei építészeti biennálén mutatták
be, ami méltán hozta meg számukra a
nemzetközi ismertséget. Meggyőződésem, hogy ha ekkoriban nem oly merev
az átjárás a képzőművészet és az építészet között, érdekes, megtermékenyítő
hatással lehettek volna egymásra e két
diszciplína képviselői.” (Erőss István: Természetművészet, Líceum Kiadó, 2011)
Ez a tény annál is inkább hangsúlyozandó, mert a YATOO (a biennálét kezdeményező, a 38-ik születésnapját éppen most
ünneplő művészcsoport) korábbi rendezvényein, illetve az előző biennálékon a
klasszikus értelemben vett természetművészet dominált, és nem volt azoknak az
akcióknak, alkotásoknak ilyen mértékű
építészeti vonatkozása. Ez a konceptuális elmozdulás, az építészeti dimenziók
felé forduló érdeklődést mutató változás
egyértelműen a nevezett művészeti igazgató – az előbbiekben említett − érdeklődési körének tudható be.

Múlt és jelen harmóniája
Közben épültek-készültek a művek, a
menedékek az erdőben. Bohémnak vélt
léhűtő művészek – egyesek fejlámpával
éjszaka is dolgoztak − hihetetlen alázatról tettek tanúbizonyságot. Lassan kiderült, hogy egy rendkívül fegyelmezett
társaságot, nagyvonalú és lelkiismeretes,
rátermett csapatot sikerült kiválasztania
a zsűrinek. Tetszett nekem, hogy nem
éppen köldöknézegetőket verbuváltak

2 Van egy könyv, amit éppen ezért, ebből a felismerésből írtam: ÉP-ÍT-ÉS. A magyarországi építész alkotótáborok története és jövője.
A Kárpát-medencei modell (Hét-fő, Budapest, 2017)
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Arario Gallery és egy hagyományos sarokház, szöuli utcakép
a császári palota közelében



A Bukchon Hanok Falu házai, háttérben Szöul modern toronyházaival,
i l l e t v e e g y i k j e l k é p é v e l a N a m s a n To w e r- v e l

erre az eseményre. Nagy élmény volt a
fegyelem, a pontosság, a nagyvonalúság.
Otthonosan éreztem magam ebben a társaságban. Épült minden, a mindenség.
Közben tájfun fenyegette a vidéket, így a
tartózkodási helyünket is. Várható volt,
hogy a munkánkat elsodorja, ezért a már
szinte kész munkáinkat le-, illetve kikötöztük a környező fákhoz, és reménykedtünk, hogy majdcsak marad belőlük
valami… A szervezők – becsülendő elővigyázatosságból − kiköltöztettek minket az addigi szálláshelyünkről, és egy
csodálatos üdülőfaluba menekítettek. A
Gongjuban található hanok-üdülőfalu a
hagyományos koreai népi építészetet kö-

vetve épült az utóbbi években.
Jártunk Szöulban is. A csodálatos császári palota, illetve a kertjében található
néprajzi múzeum, és a szabadtéri néprajzi múzeum mindannyiunkat lenyűgözött.
Meglepő volt a hagyományos viseletekbe
öltözött emberek sokasága. Mint kiderült: ruhakölcsönzők állnak rendelkezésre, hogy akár az egész napos szöuli
programot hagyományos viseletekben
töltsék el az emberek. A felhőkarcolók,
a császári palota és a tradicionális viseletbe öltözött emberek együttes látványa
elgondolkodtató volt... A hagyomány és
haladás – a birkózó ikrek − érdekes megnyilvánulásaival szembesültem itt, újból.
A néprajzi falu mellett, az út túloldalán
található az ország leghíresebb galériája. A mellette lévő saroktelken pedig egy
frissen épült hagyományos ház látható.
A palotakert vonalában végig a modern
és kortárs múzeum, illetve a képzőművészeti galérianegyed terül el.
A palota melletti Bukchon Hanok faluban
valamikor a császári palota kiszolgálói
laktak, mai kifejezéssel élve hagyományos koreai házakban. Ma is sok tehetős
szöuli lakik ezekben a legdrágábbak közé
tartozó ingatlanokban. Mindemellett
népszerű turisztikai látványosság is, múzeumokkal, galériákkal és teaházakkal.
A szépen karbantartott régi épületek
között a teljesen új hagyományos házak
is megtalálhatóak. Nem kis feszültség
van a tömegesen vonuló turisták, és a
lakók között… A kerületet két Csoszonkori palota is közrefogja, melyek mögött
hegycsúcsok emelkednek. Délre tekintve
modern felhőkarcolók magasodnak ki a
város sziluettjéből.
Itt a múlt és a jelen különleges harmóniáját
is érezhetjük. Az épített környezet sajátos
egyvelegét tovább színezik, karakterizálják
az internacionalista irányzatok szellemében épült trendi felhőkarcolók, és a tradicionális koreai (népi) építészet által kirajzolt
utcákon-tereken hagyományos viseletekben sétáló vidám emberek sokadalma.
A koreai napok sok felismeréssel szolgáltak: a hagyományok iránt folytonosan növekvő igény, a saját karakter és
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Gongjui utcakép. Hagyományos,
újonnan épített hanok ház, amerikai
s t í l u s ú „ p r é r i h á z ", i l l e t v e l a p o s t e t ő s
„moder n" épületek



Hag y omá ny o s (k ölc s ön z öt t) v is elet ben
sétáló látogatók a császári palota
kerítése és toronyházak között

identitás keresése, a gazdasági nagyhatalommá vált ország kulturális vívódásai, a nemzeti értékek jelentősége, az
évszázadok változatos elnyomásai (kínai, japán, amerikai, globális) ellenére
az északi testvérek iránti vágyakozás, a
vallási-kulturális ötvözetek és elkülönülések együttese. Az építészeti-gasztronómiai és egyéb kulturális jellemzők mellett
is feltűnő, így számomra meglepő volt,
hogy a hagyományosan keleti vallások
mellett (sámánizmus, konfucionizmus,
buddhizmus) milyen erőteljesen jelen
van a kereszténység Dél-Koreában. Elsősorban az újprotestáns vallások/felekezetek (szekták) sajátos templomai, a városok fölött éjszaka világító sok kereszt
(az amerikai lakóházakra emlékeztető
templomok gótikus arányú tornyain) neonreklámszerű hatása felejthetetlen.

több oka van. Az építészetet ellehetetlenítik, és az ipar, a jog és bürokrácia, a
hatalmi játszmák, a napi kommerszérdekek gyalázatos kiszolgálójává kívánják
tenni. Ebben a kontextusban a „Menedék
az erdőben” témakiírás számomra találó
volt. A minimáltér kérdése régóta foglalkoztat. Közismert, hogy Makovecz Imre
az 1970-es évek elején komoly tervekkel és tanulmányokkal járta körül a témát, pályázatok és érdekes diskurzusok
folytak ebben a témakörben az akkori
Magyarországon. A művészetek minden
területéről – beleértve az építőművészetet is − voltak nevezések, és sokféle
terv, elképzelés, performance született
ebből az (a Bercsényi szakkollégium további eseményeihez is köthető) akcióból.
Huszonöt éve tanítok is az építőművészbelsőépítész tervezői tevékenységem és
kutatásaim mellett. A 2017-es őszi félévre a győri építésztanítványaimnak a
saját minimálterük megtervezését adtam
feladatul, M = 1:1-es, vagyis valós léptékű, valós anyagokból való megépítéssel.
Éppen ezt követte a GNAB részéről a kiírás. Az időbéli eltérések miatt az iskolai
feladatot akkor már nem tudtuk „átprogramozni”, de biztatásomra több diákom
is részt vett ezen a pályázaton.

Azt tapasztalom, hogy ma a (menő) építészek − főleg 50 fölött – csak terveznek.
Záróesemények
Sőt terveket gyártatnak, a tervezésben
A tájfun csendben elvonult, nem okozott
és a kivitelezésben való bármilyen szekárt senkiben-semmiben. Azután végig
mélyes részvétel nélkül…
esett az eső, most már elsősorban azért
Ez az okleveles építészmérnök-képzés
voltunk vizesek. A megnyitó napjára minrégről eredő nyavalyája, mondhatni,
denkinek elkészült az erdei menedéke,
hungarikum. Szomorú, de valós. Én egy
így dolgunk végeztével derűsen ünnemásik hungarikumban látom a jövőt: a
peltünk. Előkelőségek sora jelent meg,
Kárpát-medencei modellben. A mai eubeszédek hangzottak el, és kamarazene
rópai-globális trendek szerint az építész
kíséretében zajlott le az állófogadás. A
elsősorban technokrata/mérnök (ehhez
pályaművekről egész nap vetítés folyt, a
igyekeztünk az elmúlt évtizedekben felkockakiállításra és a szélpályázatra beérzárkózni!), és a virtuális eszközökkel
kezett rövidfilmek a központban, illetve a
– többnyire meg nem tervezett − házak
város több pontján voltak láthatók.
rajzi dokumentációit gyártja, úgy, hogy
fogalma sincs semmiről, amiről az építéÉpítő Művészet 				
szet szól, a lényegről, a létről. Nem tud
Belsőépítész-építész-tervezőművészként
képet alkotni, nincsenek az érzékeny belpályáztam egy alapvetően képzőművéső világokból született személyes víziói,
szeti biennáléra, egy klasszikus terméművészeti élményei, élettapasztalatai,
szetművészeti alkotótáborba. Ennek
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beleértve ebbe az anyagok és technológiák ismeretét. Úgy vélem, hogy Magyarországon (a Kárpát-medencében) kicsit
más a helyzet.
A legtovább, napjainkig megmaradt a
legkeletibb magyaroknál (székelyekcsángók) a korábban az egész Kárpátmedencét lefedő – más nemzetiségeknél
is fellelhető –, talán valamikor világméretű szokás, a közös munkavégzés, magyarul a kaláka. Ennek éljük egy sajátos
reneszánszát a beatmozgalom indította
és napjainkban virágzó nyári építészeti
alkotótáborok formájában. Ezek során
a diákok többnyire a helybéli laikusok
igényeit figyelembe véve (empátiagyakorlat) dolgoznak, saját tervek alapján,
a gyakorló építésztanáraik irányításával,
mesterek, szakemberek bevonásával. Ők
maguk építik meg a tanáraikkal és a laikus
helybéliekkel közösen az adott építményt.
Ezt egyféle oktatás-nevelési módszernek
is tekintjük, így a sajátosságai miatt Kárpát-medencei modellnek neveztük el, és
a hungarikumok sorában akarjuk tudni.
Ennek a hosszú folyamatnak már három
fontos lépésén túl vagyunk, de hátravan
még egy, a legfontosabb. Az ágazati, illetve a helyi és a Pest megyei értéktár
után a hungarikumok közé való minősítést kell megszereznie.
Ennek az építészeti, és építészoktatásinevelési koncepciónak nagy híve vagyok.
Ezért értelemszerűen nem esett nehezemre Koreában a saját kézzel való építés, a tervem – kis minőségi segítséggel,
asszisztenciával való − megvalósítása.
Természetesen itt − a természetművészeti protokoll szerint – intenzívebben részt
kellett vennem a kivitelezésben, mint az
általam vezetett építő alkotótáborokban,
vagy a rajzasztalon megszületett, de
mások által kivitelezett terveim esetén.
Tudatosan és az életem ütemtervéhez
igazodva vállaltam ezt a „gyakorlatot”.
Így 50 fölött már hangsúlyosabb lett nálam is az eddig is gyakorolt alázat, mint
lépcsőfokok mutatója, mint mérték, ami
az égben van, de két lábbal a földön kell
ezt gyakorolnunk. A nehézséget és az ismeretlen próbatételt – ha ilyet is kellene

emlegetnem − nem az anyagok és a kivitelezési, kreálási technikák, hanem az
éghajlati sajátosságok, a klíma okozta
számomra: a páratartalom, a tájfun utáni
folytonos eső és sár.
Nem érzek semmilyen különbséget a
– mai kifejezéssel élve – (képző-) MŰVÉSZETI, illetve ÉPÍTÉSZETI (építőművészeti) alkotási folyamatok között. Ha
vannak még ilyenek, és nem csak művészeti piacról, illetve építészmérnöki
üzletekről beszélünk… A mérnöki tevékenység (amit ma gyakran építészetnek
is neveznek, hibásan!) nem tűri a (vagy
csak nehezen, és csak a költségcsökkentő) változtatásokat, a rugalmas, improvizatív, a friss, közbeni felismerésekre is
igényt tartó megoldásokat. A technokrata és tőkeorientált bizniszépítészet
van többségben, mely azonban nem
építészet az én értékrendem és szerény
véleményem szerint. Az utóbbi időben –
részben ezért is − „helytervezőnek” nevezem magam, így az „erdei menedék” az
adott hely sajátosságait-kihívásait, az
azokhoz való, akár helyszíni igazodást
is jelentette számomra. Az eredeti – pályázati – tervemben 10 cm-es átmérőjű
bambuszból készült volna az építményem, csupán természetes anyagokból.
A helyiek kérésére elfogadtam, hogy
a helyi 5 cm-es átmérőjű bambuszból
építsek, mely acélcső-megerősítést kívánt. Ezért az acélcső lett a pihenők
tartógerendája, és a tetőrögzítésnél a
talpszelemen. A tervezett kőlapbur-

kolat elmaradt, a kőkocka kisebb lett.
A helyszínt nem választhattam ki, pedig erre számítottam, de improvizációs
gesztussal ezt elfogadtam. Amit közben
éreztem meg, és ez is egy új, de most
már pluszimprovizáció: örülnék, ha befüvesedne a hely, és ha a külső hengerre
felfutna valamilyen helyi futónövény, ha
érdemes rá az építményem. Rí hasonló
hengeres építményénél már látni ilyet.
Az adta utólag az inspirációt. Így lehetne
igazi Ősépítményem.
Megfontolandónak tartom – különösen a mai építészeti mizéria kapcsán −
Ruskin híres mondását: „Az az építész,
aki nem nagy szobrász, vagy festő, nem
lehet építőművész. Aki nem szobrász és
nem festő, az csak építőmester lehet”.
Tudom, hogy építőmesterekre is szükség van, de azt is láthatjuk, hogy ahol
színvonalas, jó átlagértékű építészet
van (pl. a sokak által kedvelt Dánia),
ott nincsen politechnikai (mérnöki)
képzés, hanem csak művészeti (akadémiai) építészképzés van. Nálunk az
alacsony átlagszínvonalból a veleszületett képességeik alapján emelkednek
ki zseniális építőművészek, nem pedig
az oktatás-nevelés, illetve a szakmai
közeg minőségének köszönhetően. A
GNAB 2018-ra való jelentkezésem, az
itt eltöltött idő, a kollégákkal (képzőművészekkel, főleg szobrászokkal) való
együttműködés, az együtt eltöltött
szép napok is csak megerősítenek abban, hogy egy építésznek van helye egy

képzőművészeti alkotótáborban.
Augusztusi koreai napjaimra visszagondolva nem a száraz, inkább a vizes jut eszembe. A páratartalom, illetve a tájfun utáni
égből kapott nedvesség jellemezte a napjaimat. Illetve a nagyon feszes, kemény,
élményszámba sorolható intenzív munka.
Erre készültem, és amit vártam, azt meg is
kaptam. Fontos volt ez számomra, mert az
utóbbi időben kevés alkalom adódott – főleg számomra, nagy léptékű tervezési feladataim miatt – arra, hogy végre saját magam, a két kezemmel csinálhassak valamit
végig, készre. Az érdemi következtetéshez
visszaadom a szót a már kétszer is idézett
Erőss Istvánnak, mert szebben és pontosabban én már úgysem tudnám megfogalmazni a saját véleményemet. Erőss a már
említett katalógus előszavában az alábbi
megállapításra jutott:
„A megváltozott expanzív társadalmi, gazdasági és kulturális környezetre reagálva,
s társadalomjobbító szándéktól vezérelve
könnyedén képesek hátrahagyni az urbánus tér farkastörvényeit, s fenntartható
víziókra rezonálni. Szimbolikus gesztusként szívesen alkotnak és lépnek kreatív
interaktusba a kultúrpolitika szervezett
játékterétől távol eső természetes környezettel, a »kis gesztus« módszerét alkalmazva, s a hangsúlyt az alkotási folyamat
meditatív élményére helyezve. Egyre több
alkotó érzi szükségét annak, hogy feladja
az örökös terjeszkedés ideáját, s önmagát
egy távolabbi perspektívába helyezve egy
új eszmerendszer keretében egy értelmes,
fenntartható jövőképet vázoljon fel.”3

ONE MONTH OF CONSTRUCTION IN KOREA
BIENNIAL OF NATURE ART S
“As an interior designer, architect and art designer, I applied for a fine arts biennial event run as a nature arts collective,” writes Csaba Jakab in his report.
“Today’s most successful architects, especially over fifty, prefer to deal only with design, if anything at all, sometimes even hiring others to do all the design
and execution work, without any personal involvement. Sadly, this is a well-known curse of building engineering education in the country, and a deeply
Hungarian thing at that. Still, I think the future lies in a different kind of Hungarian attitude, embodied by the Seklers and Csángós living on the easternmost
fringes of the nation. Once perhaps a worldwide phenomenon, communal work is still practiced in the Carpathian Basin. I am a huge fan of this concept,
which covers both the architectural tradition and the education of students of architecture as well. As such, I found it refreshing to do manual work in Korea,
executing my design with little, but welcome assistance. The practice of nature arts required me to get heavily involved in the execution phase, consciously
adapting the work to the rhythm of my life. Humility has always played a role in my life, but over fifty, it has become all the more significant as the heavenly
measure that must govern our existence.”
3 Erőss István GNAB 2018 – YATOO katalógusába írott előszava

49



48

Gongjui utcakép. Hagyományos,
újonnan épített hanok ház, amerikai
s t í l u s ú „ p r é r i h á z ", i l l e t v e l a p o s t e t ő s
„moder n" épületek



Hag y omá ny o s (k ölc s ön z öt t) v is elet ben
sétáló látogatók a császári palota
kerítése és toronyházak között

identitás keresése, a gazdasági nagyhatalommá vált ország kulturális vívódásai, a nemzeti értékek jelentősége, az
évszázadok változatos elnyomásai (kínai, japán, amerikai, globális) ellenére
az északi testvérek iránti vágyakozás, a
vallási-kulturális ötvözetek és elkülönülések együttese. Az építészeti-gasztronómiai és egyéb kulturális jellemzők mellett
is feltűnő, így számomra meglepő volt,
hogy a hagyományosan keleti vallások
mellett (sámánizmus, konfucionizmus,
buddhizmus) milyen erőteljesen jelen
van a kereszténység Dél-Koreában. Elsősorban az újprotestáns vallások/felekezetek (szekták) sajátos templomai, a városok fölött éjszaka világító sok kereszt
(az amerikai lakóházakra emlékeztető
templomok gótikus arányú tornyain) neonreklámszerű hatása felejthetetlen.

több oka van. Az építészetet ellehetetlenítik, és az ipar, a jog és bürokrácia, a
hatalmi játszmák, a napi kommerszérdekek gyalázatos kiszolgálójává kívánják
tenni. Ebben a kontextusban a „Menedék
az erdőben” témakiírás számomra találó
volt. A minimáltér kérdése régóta foglalkoztat. Közismert, hogy Makovecz Imre
az 1970-es évek elején komoly tervekkel és tanulmányokkal járta körül a témát, pályázatok és érdekes diskurzusok
folytak ebben a témakörben az akkori
Magyarországon. A művészetek minden
területéről – beleértve az építőművészetet is − voltak nevezések, és sokféle
terv, elképzelés, performance született
ebből az (a Bercsényi szakkollégium további eseményeihez is köthető) akcióból.
Huszonöt éve tanítok is az építőművészbelsőépítész tervezői tevékenységem és
kutatásaim mellett. A 2017-es őszi félévre a győri építésztanítványaimnak a
saját minimálterük megtervezését adtam
feladatul, M = 1:1-es, vagyis valós léptékű, valós anyagokból való megépítéssel.
Éppen ezt követte a GNAB részéről a kiírás. Az időbéli eltérések miatt az iskolai
feladatot akkor már nem tudtuk „átprogramozni”, de biztatásomra több diákom
is részt vett ezen a pályázaton.

Azt tapasztalom, hogy ma a (menő) építészek − főleg 50 fölött – csak terveznek.
Záróesemények
Sőt terveket gyártatnak, a tervezésben
A tájfun csendben elvonult, nem okozott
és a kivitelezésben való bármilyen szekárt senkiben-semmiben. Azután végig
mélyes részvétel nélkül…
esett az eső, most már elsősorban azért
Ez az okleveles építészmérnök-képzés
voltunk vizesek. A megnyitó napjára minrégről eredő nyavalyája, mondhatni,
denkinek elkészült az erdei menedéke,
hungarikum. Szomorú, de valós. Én egy
így dolgunk végeztével derűsen ünnemásik hungarikumban látom a jövőt: a
peltünk. Előkelőségek sora jelent meg,
Kárpát-medencei modellben. A mai eubeszédek hangzottak el, és kamarazene
rópai-globális trendek szerint az építész
kíséretében zajlott le az állófogadás. A
elsősorban technokrata/mérnök (ehhez
pályaművekről egész nap vetítés folyt, a
igyekeztünk az elmúlt évtizedekben felkockakiállításra és a szélpályázatra beérzárkózni!), és a virtuális eszközökkel
kezett rövidfilmek a központban, illetve a
– többnyire meg nem tervezett − házak
város több pontján voltak láthatók.
rajzi dokumentációit gyártja, úgy, hogy
fogalma sincs semmiről, amiről az építéÉpítő Művészet 				
szet szól, a lényegről, a létről. Nem tud
Belsőépítész-építész-tervezőművészként
képet alkotni, nincsenek az érzékeny belpályáztam egy alapvetően képzőművéső világokból született személyes víziói,
szeti biennáléra, egy klasszikus terméművészeti élményei, élettapasztalatai,
szetművészeti alkotótáborba. Ennek
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beleértve ebbe az anyagok és technológiák ismeretét. Úgy vélem, hogy Magyarországon (a Kárpát-medencében) kicsit
más a helyzet.
A legtovább, napjainkig megmaradt a
legkeletibb magyaroknál (székelyekcsángók) a korábban az egész Kárpátmedencét lefedő – más nemzetiségeknél
is fellelhető –, talán valamikor világméretű szokás, a közös munkavégzés, magyarul a kaláka. Ennek éljük egy sajátos
reneszánszát a beatmozgalom indította
és napjainkban virágzó nyári építészeti
alkotótáborok formájában. Ezek során
a diákok többnyire a helybéli laikusok
igényeit figyelembe véve (empátiagyakorlat) dolgoznak, saját tervek alapján,
a gyakorló építésztanáraik irányításával,
mesterek, szakemberek bevonásával. Ők
maguk építik meg a tanáraikkal és a laikus
helybéliekkel közösen az adott építményt.
Ezt egyféle oktatás-nevelési módszernek
is tekintjük, így a sajátosságai miatt Kárpát-medencei modellnek neveztük el, és
a hungarikumok sorában akarjuk tudni.
Ennek a hosszú folyamatnak már három
fontos lépésén túl vagyunk, de hátravan
még egy, a legfontosabb. Az ágazati, illetve a helyi és a Pest megyei értéktár
után a hungarikumok közé való minősítést kell megszereznie.
Ennek az építészeti, és építészoktatásinevelési koncepciónak nagy híve vagyok.
Ezért értelemszerűen nem esett nehezemre Koreában a saját kézzel való építés, a tervem – kis minőségi segítséggel,
asszisztenciával való − megvalósítása.
Természetesen itt − a természetművészeti protokoll szerint – intenzívebben részt
kellett vennem a kivitelezésben, mint az
általam vezetett építő alkotótáborokban,
vagy a rajzasztalon megszületett, de
mások által kivitelezett terveim esetén.
Tudatosan és az életem ütemtervéhez
igazodva vállaltam ezt a „gyakorlatot”.
Így 50 fölött már hangsúlyosabb lett nálam is az eddig is gyakorolt alázat, mint
lépcsőfokok mutatója, mint mérték, ami
az égben van, de két lábbal a földön kell
ezt gyakorolnunk. A nehézséget és az ismeretlen próbatételt – ha ilyet is kellene

emlegetnem − nem az anyagok és a kivitelezési, kreálási technikák, hanem az
éghajlati sajátosságok, a klíma okozta
számomra: a páratartalom, a tájfun utáni
folytonos eső és sár.
Nem érzek semmilyen különbséget a
– mai kifejezéssel élve – (képző-) MŰVÉSZETI, illetve ÉPÍTÉSZETI (építőművészeti) alkotási folyamatok között. Ha
vannak még ilyenek, és nem csak művészeti piacról, illetve építészmérnöki
üzletekről beszélünk… A mérnöki tevékenység (amit ma gyakran építészetnek
is neveznek, hibásan!) nem tűri a (vagy
csak nehezen, és csak a költségcsökkentő) változtatásokat, a rugalmas, improvizatív, a friss, közbeni felismerésekre is
igényt tartó megoldásokat. A technokrata és tőkeorientált bizniszépítészet
van többségben, mely azonban nem
építészet az én értékrendem és szerény
véleményem szerint. Az utóbbi időben –
részben ezért is − „helytervezőnek” nevezem magam, így az „erdei menedék” az
adott hely sajátosságait-kihívásait, az
azokhoz való, akár helyszíni igazodást
is jelentette számomra. Az eredeti – pályázati – tervemben 10 cm-es átmérőjű
bambuszból készült volna az építményem, csupán természetes anyagokból.
A helyiek kérésére elfogadtam, hogy
a helyi 5 cm-es átmérőjű bambuszból
építsek, mely acélcső-megerősítést kívánt. Ezért az acélcső lett a pihenők
tartógerendája, és a tetőrögzítésnél a
talpszelemen. A tervezett kőlapbur-

kolat elmaradt, a kőkocka kisebb lett.
A helyszínt nem választhattam ki, pedig erre számítottam, de improvizációs
gesztussal ezt elfogadtam. Amit közben
éreztem meg, és ez is egy új, de most
már pluszimprovizáció: örülnék, ha befüvesedne a hely, és ha a külső hengerre
felfutna valamilyen helyi futónövény, ha
érdemes rá az építményem. Rí hasonló
hengeres építményénél már látni ilyet.
Az adta utólag az inspirációt. Így lehetne
igazi Ősépítményem.
Megfontolandónak tartom – különösen a mai építészeti mizéria kapcsán −
Ruskin híres mondását: „Az az építész,
aki nem nagy szobrász, vagy festő, nem
lehet építőművész. Aki nem szobrász és
nem festő, az csak építőmester lehet”.
Tudom, hogy építőmesterekre is szükség van, de azt is láthatjuk, hogy ahol
színvonalas, jó átlagértékű építészet
van (pl. a sokak által kedvelt Dánia),
ott nincsen politechnikai (mérnöki)
képzés, hanem csak művészeti (akadémiai) építészképzés van. Nálunk az
alacsony átlagszínvonalból a veleszületett képességeik alapján emelkednek
ki zseniális építőművészek, nem pedig
az oktatás-nevelés, illetve a szakmai
közeg minőségének köszönhetően. A
GNAB 2018-ra való jelentkezésem, az
itt eltöltött idő, a kollégákkal (képzőművészekkel, főleg szobrászokkal) való
együttműködés, az együtt eltöltött
szép napok is csak megerősítenek abban, hogy egy építésznek van helye egy

képzőművészeti alkotótáborban.
Augusztusi koreai napjaimra visszagondolva nem a száraz, inkább a vizes jut eszembe. A páratartalom, illetve a tájfun utáni
égből kapott nedvesség jellemezte a napjaimat. Illetve a nagyon feszes, kemény,
élményszámba sorolható intenzív munka.
Erre készültem, és amit vártam, azt meg is
kaptam. Fontos volt ez számomra, mert az
utóbbi időben kevés alkalom adódott – főleg számomra, nagy léptékű tervezési feladataim miatt – arra, hogy végre saját magam, a két kezemmel csinálhassak valamit
végig, készre. Az érdemi következtetéshez
visszaadom a szót a már kétszer is idézett
Erőss Istvánnak, mert szebben és pontosabban én már úgysem tudnám megfogalmazni a saját véleményemet. Erőss a már
említett katalógus előszavában az alábbi
megállapításra jutott:
„A megváltozott expanzív társadalmi, gazdasági és kulturális környezetre reagálva,
s társadalomjobbító szándéktól vezérelve
könnyedén képesek hátrahagyni az urbánus tér farkastörvényeit, s fenntartható
víziókra rezonálni. Szimbolikus gesztusként szívesen alkotnak és lépnek kreatív
interaktusba a kultúrpolitika szervezett
játékterétől távol eső természetes környezettel, a »kis gesztus« módszerét alkalmazva, s a hangsúlyt az alkotási folyamat
meditatív élményére helyezve. Egyre több
alkotó érzi szükségét annak, hogy feladja
az örökös terjeszkedés ideáját, s önmagát
egy távolabbi perspektívába helyezve egy
új eszmerendszer keretében egy értelmes,
fenntartható jövőképet vázoljon fel.”3

ONE MONTH OF CONSTRUCTION IN KOREA
BIENNIAL OF NATURE ART S
“As an interior designer, architect and art designer, I applied for a fine arts biennial event run as a nature arts collective,” writes Csaba Jakab in his report.
“Today’s most successful architects, especially over fifty, prefer to deal only with design, if anything at all, sometimes even hiring others to do all the design
and execution work, without any personal involvement. Sadly, this is a well-known curse of building engineering education in the country, and a deeply
Hungarian thing at that. Still, I think the future lies in a different kind of Hungarian attitude, embodied by the Seklers and Csángós living on the easternmost
fringes of the nation. Once perhaps a worldwide phenomenon, communal work is still practiced in the Carpathian Basin. I am a huge fan of this concept,
which covers both the architectural tradition and the education of students of architecture as well. As such, I found it refreshing to do manual work in Korea,
executing my design with little, but welcome assistance. The practice of nature arts required me to get heavily involved in the execution phase, consciously
adapting the work to the rhythm of my life. Humility has always played a role in my life, but over fifty, it has become all the more significant as the heavenly
measure that must govern our existence.”
3 Erőss István GNAB 2018 – YATOO katalógusába írott előszava

49

A k i á l l í t o t t m ű t á r g y a k k ö z ö t t s z á m o s h a z a i(H o l l ó s y S i m o n, I v á n y i G r ü n w a l d B é l a , K ö r ö s f ő i K r i e s c h A l a d á r, V a s z a r y J á n o s , K a c z i á n y
A l a d á r, M i h á l y R e z s ő s t b .), é s t ö b b k ü l f ö l d i (P a u l S c h a d - R o s s a ,
K a r l W i l h e l m D i e f e n b a c h) a l k o t ó m u n k á i t m e g t a l á l j u k .

50

 K i á l l í t á s e n t e r i ő r. F o t ó : M ű c s a r n o k

„A színek a fény tettei, tettei és szenvedései”
Goethe

Ertsey Attila

REJTETT
TÖRTÉNETEK
Kiállítás az életreform-törekvésekről
Rudolf Steiner három misztériumdrámájának előadása. Fotó: Kővári György Márió

The exhibition (Műcsarnok, Budapest) presents the life reform movement that emerged in the last third of the 19th century. Still popular in Central European
countries, it has significant impact on contemporary artists. “Life reform” is a collective term summing up fin-de-siècle reform efforts of modernization
criticism, with the shared desire to return to nature, for self-healing and the search for the lost cosmic completeness and spirituality. The often arguing
trends of this multi-colored movement, which sought to reinterpret the relationship of man with nature, work and God, were linked by the joint motto of
civilization criticism – “escape from the city”.
At the turn of the last century, this movement enjoyed a heyday, among other places, in the Austro-Hungarian Monarchy. Vegetarianism, natural healing and
body culture as well as various occult religious manifestations and society-improving reforms became widespread mostly among the haut-bourgeoisie and
aristocracy, while it took the form of teetotalism, gym and sports movements as well as naturist and hiking movements in the lower-middle and working
classes. Many of the young writers, artists, composers, philosophers, natural and social scientists appearing in major cities around the Monarchy, such
as Vienna, Prague and Budapest, themselves followed and even propagated these fashionable self-reform efforts, together with the associated esoteric,
gnostic ideas of redemption and social-reform utopias. Taking these as a starting point, the exhibition is aimed at more than presenting the trends of the
movement in this region. As the title Hidden stories suggests, it also explores the yet unrevealed, hidden connection between the artists of the age and
life reform movements. The exhibition wishes to review the role of artists responding to the spirit of the modernist criticism in the intellectual, religious,
spiritual, social and artistic reform experiments and, in turn, their impact on their work, lifestyle and attitude. The “hidden story” is revealed to the viewers
by means of little-known photographs, objects, documents and the works of eminent artists – including Tivadar Csontváry Kosztka, János Vaszary, István
Csók, Mariska Undi, Sándor Bortnyik and Álmos Jaschik – and the buildings of István Medgyaszay, who mixed oriental influences with traditional Hungarian
ornaments, period book illustrations and photographs of iconic performance of fin-de-siècle dance performances. Some of the artists joined the life reform
movement, while others explored individual ways in keeping with the Zeitgeist, often turning to avant-garde art.
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Október 5-én a Műcsarnokban Rejtett
történetek címmel kiállítás nyílt a 19. század végétől a 20. század 30-as éveiig
tartó időszak életreform-törekvéseiről, a
teozófiától a bicsérdizmuson át a reformpedagógiákig (Waldorfot is beleértve).
A műalkotásokkal, dokumentumokkal
illusztrált kiállítás látványtervének elkészítésével bíztak meg. Ezzel egy sajátos
történet vette kezdetét, melyet azért tartok érdemesnek elmesélni, mert e nélkül
a kiállítás egésze nehezen, az installáció
üzenete pedig egyáltalán nem érthető.
A megbízás Szegő Györgytől jött, aki ismerte írásaimat az Országépítőből, illetve a Szabad Gondolatból. A felkérés már
egy kész kiállítási tematikával érkezett,
ezért érdemben nem volt módom annak

tartalmi befolyásolására. A kiállítási
anyag összegyűjtését Németh András
kurátor és az ELTE-n belüli kutatókból
álló munkacsapat végezte, kiegészülve a
Műcsarnok szakembereivel. A felkérésre
vázoltam elképzelésemet Szegő Györgynek és a múzeum főkurátorának, Bán
Andrásnak, akik elfogadták azt. Szegő
elképzelése az volt, hogy ez a kiállítás rávilágít sok ismert művész spirituális hátterére. Németh egy determinista-intellektuális megközelítéssel a művészek és
irányzatok egymásra hatásának érdekes,
kusza szövevényébe merült, és igazából
nem volt képes strukturálni az összelapátolt anyagot. Ő a történelmi megértés kísérletező munkájának módszerét
választotta, a dokumentumok, műalkotások gyűjtéséből, a művészek, irányzatok egymásra hatásának vizsgálatából
kísérli meg a korszak belső mozgatórugóit megragadni. Az oknyomozó, kauzális összefüggésekre támaszkodó történelemszemlélet azonban alkalmatlan a
mélyben zajló folyamatok megragadására, a mitikus történelem 1 megismerésére;

erre csak a történelmi szimptomatológia,
a fenomenológiai szemlélet alkalmas. Az
antropozófia − de a teozófiára ez ugyanúgy igaz − impulzusának megragadására
az intellektus önmagában elégtelen eszköz. A materialista intellektus szerint az
érzékfeletti világot az antropozófia „tételezi”, „elgondolja”, „véli”, mint egy „ember-kozmosz modellt”, vagy „szellemtörténeti eszmét”, „programot”, mégoly szép
„konstrukciót”, „narratívát”, azaz mintha
mindez csak a tudat szüleménye, ideológia lenne, minden valóságalap nélkül.
A felvetés jogos, mert az érzéki sík érzékszervei számára az érzékfeletti szféra −
így az Isten is − fikció, mint a vaknak
a színek. Ha azonban meg tudjuk vetni
lábunkat az érzékfeletti szférában, az
összegyűjtött alkotások, dokumentumok
megelevenednek, és hallatlan sokszínűségben tárják fel tartalmukat. Ehhez
azonban egy megismerési úton kell végighaladni. Ezt nem tudjuk a látogatónak
tálcán nyújtani, csupán esélyt adhatunk
megízlelésére, mely alapján maga indulhat el ezen az úton.

1 Azon történelmi időküszöb átlépése, amelyet megelőző időkből nem maradtak fenn írásos dokumentumok, illetve tárgyi bizonyítékok.
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The exhibition (Műcsarnok, Budapest) presents the life reform movement that emerged in the last third of the 19th century. Still popular in Central European
countries, it has significant impact on contemporary artists. “Life reform” is a collective term summing up fin-de-siècle reform efforts of modernization
criticism, with the shared desire to return to nature, for self-healing and the search for the lost cosmic completeness and spirituality. The often arguing
trends of this multi-colored movement, which sought to reinterpret the relationship of man with nature, work and God, were linked by the joint motto of
civilization criticism – “escape from the city”.
At the turn of the last century, this movement enjoyed a heyday, among other places, in the Austro-Hungarian Monarchy. Vegetarianism, natural healing and
body culture as well as various occult religious manifestations and society-improving reforms became widespread mostly among the haut-bourgeoisie and
aristocracy, while it took the form of teetotalism, gym and sports movements as well as naturist and hiking movements in the lower-middle and working
classes. Many of the young writers, artists, composers, philosophers, natural and social scientists appearing in major cities around the Monarchy, such
as Vienna, Prague and Budapest, themselves followed and even propagated these fashionable self-reform efforts, together with the associated esoteric,
gnostic ideas of redemption and social-reform utopias. Taking these as a starting point, the exhibition is aimed at more than presenting the trends of the
movement in this region. As the title Hidden stories suggests, it also explores the yet unrevealed, hidden connection between the artists of the age and
life reform movements. The exhibition wishes to review the role of artists responding to the spirit of the modernist criticism in the intellectual, religious,
spiritual, social and artistic reform experiments and, in turn, their impact on their work, lifestyle and attitude. The “hidden story” is revealed to the viewers
by means of little-known photographs, objects, documents and the works of eminent artists – including Tivadar Csontváry Kosztka, János Vaszary, István
Csók, Mariska Undi, Sándor Bortnyik and Álmos Jaschik – and the buildings of István Medgyaszay, who mixed oriental influences with traditional Hungarian
ornaments, period book illustrations and photographs of iconic performance of fin-de-siècle dance performances. Some of the artists joined the life reform
movement, while others explored individual ways in keeping with the Zeitgeist, often turning to avant-garde art.
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tartó időszak életreform-törekvéseiről, a
teozófiától a bicsérdizmuson át a reformpedagógiákig (Waldorfot is beleértve).
A műalkotásokkal, dokumentumokkal
illusztrált kiállítás látványtervének elkészítésével bíztak meg. Ezzel egy sajátos
történet vette kezdetét, melyet azért tartok érdemesnek elmesélni, mert e nélkül
a kiállítás egésze nehezen, az installáció
üzenete pedig egyáltalán nem érthető.
A megbízás Szegő Györgytől jött, aki ismerte írásaimat az Országépítőből, illetve a Szabad Gondolatból. A felkérés már
egy kész kiállítási tematikával érkezett,
ezért érdemben nem volt módom annak

tartalmi befolyásolására. A kiállítási
anyag összegyűjtését Németh András
kurátor és az ELTE-n belüli kutatókból
álló munkacsapat végezte, kiegészülve a
Műcsarnok szakembereivel. A felkérésre
vázoltam elképzelésemet Szegő Györgynek és a múzeum főkurátorának, Bán
Andrásnak, akik elfogadták azt. Szegő
elképzelése az volt, hogy ez a kiállítás rávilágít sok ismert művész spirituális hátterére. Németh egy determinista-intellektuális megközelítéssel a művészek és
irányzatok egymásra hatásának érdekes,
kusza szövevényébe merült, és igazából
nem volt képes strukturálni az összelapátolt anyagot. Ő a történelmi megértés kísérletező munkájának módszerét
választotta, a dokumentumok, műalkotások gyűjtéséből, a művészek, irányzatok egymásra hatásának vizsgálatából
kísérli meg a korszak belső mozgatórugóit megragadni. Az oknyomozó, kauzális összefüggésekre támaszkodó történelemszemlélet azonban alkalmatlan a
mélyben zajló folyamatok megragadására, a mitikus történelem 1 megismerésére;

erre csak a történelmi szimptomatológia,
a fenomenológiai szemlélet alkalmas. Az
antropozófia − de a teozófiára ez ugyanúgy igaz − impulzusának megragadására
az intellektus önmagában elégtelen eszköz. A materialista intellektus szerint az
érzékfeletti világot az antropozófia „tételezi”, „elgondolja”, „véli”, mint egy „ember-kozmosz modellt”, vagy „szellemtörténeti eszmét”, „programot”, mégoly szép
„konstrukciót”, „narratívát”, azaz mintha
mindez csak a tudat szüleménye, ideológia lenne, minden valóságalap nélkül.
A felvetés jogos, mert az érzéki sík érzékszervei számára az érzékfeletti szféra −
így az Isten is − fikció, mint a vaknak
a színek. Ha azonban meg tudjuk vetni
lábunkat az érzékfeletti szférában, az
összegyűjtött alkotások, dokumentumok
megelevenednek, és hallatlan sokszínűségben tárják fel tartalmukat. Ehhez
azonban egy megismerési úton kell végighaladni. Ezt nem tudjuk a látogatónak
tálcán nyújtani, csupán esélyt adhatunk
megízlelésére, mely alapján maga indulhat el ezen az úton.

1 Azon történelmi időküszöb átlépése, amelyet megelőző időkből nem maradtak fenn írásos dokumentumok, illetve tárgyi bizonyítékok.
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Steiner táblarajza:
az emberi szellem
fejlődésének képe
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Kísérletet tettem egy struktúrát vinni
az egészbe, úgy, hogy ne érezze Németh
azt, hogy konkurálnék az ő elképzelésével. Bár tettem több kísérletet rá, hogy
tartalmi korrekciókat javasoljak a kiállított anyagban − például a bemutatott
korszak önkényes lezárását valahogy
összekötni a jelennel, hogy így a bemutatott tartalmakat ne a múltba utaljuk,
hanem mint egy jövőben kibontakozó
mozzanat csíráit. Ilyen korrekciókra Németh nem volt nyitott, így erről lemondtam. Ennek eredményeképpen az installációból egy párhuzamos, új réteg jött
létre, vagyis a kiállított anyag mögött
egy még rejtettebb jelentésréteg húzódik. Szegőék szándékai szerint ez egy
külön, e célra szerkesztett kis brosúrában lett volna leírva, amit a látogató a
kezébe kap a belépéskor. Ez sajnos elsikkadt. A brosúra elkészült, az előcsarnok közepén lévő posztamensről le lehet
venni, de az installációról csak pár sor
szól, így annak jelentése rejtve marad.
A kísérő események közt exkluzív tárlatvezetések vannak. Ezek keretében volt
egy alkalom, amikor az itt ismertetett látványkoncepciót volt módom elmondani,
erre még sor fog kerülni a nyitva tartás
alatt, január 20-a előtt.
A kiállítás vizuális koncepciója nem konkurál a kiállítási anyagokkal, hanem keletkezésük mélyebb rétegeit kísérli meg
megmutatni. A műalkotások, dokumentumok egy mélyben zajló szellemi evolúció materializálódott nyomai, amit a
művészek megéreztek, és alkotásaikban
manifesztáltak. A látványelemek ennek
az evolúciónak a bemutatott időszak
emberiségléptékű változásokat hozó
fordulópontjait jelenítik meg. Az emberiségnek a szellemi világ küszöbén való
áthaladásáról van szó. A folyamat akkor
kezdődött, amikor bizonyos okkult körök
a 19. század derekán elérkezettnek látták
az időt, hogy az emberiség hozzáférjen
bizonyos, eddig elzárt okkult tudáshoz.
A tradíció véget ért. Új szellemi forrásra
volt szükség. Ekkor, mintha egy szelepet
kinyitottak volna, áradtak be Európába
a keleti tanok, a jóga, számos társaság
alakult: teozófusok, rózsakeresztesek,
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majd az antropozófusok. Igény támadt
az élet minden részletének újraformálására, az öltözködéstől az étkezésen át,
az építészeti környezettől, a kertvárosok
mozgalmától a reformpedagógiákig. E
történelmi sarokpontok a következő évszámokhoz köthetőek: 1879, 1899, 1914,
1917.
1917: világtörténelmi fordulópont, az önigazgató társadalom eszméjének megjelenése Rudolf Steiner békejavaslatában.
Miután a javaslat mögé nem sorakoztak fel a központi hatalmak vezetői, az
elsikkadt, és a helyén támadt vákuumot három pusztító eszme töltötte ki:
a bolsevizmus, a nácizmus és az angloamerikanizmus.
Áthaladtunk a küszöbön, és észre sem
vettük. A látványterv célja e mélyben
zajló evolúció megmutatása. Ha van
bátorság ennek megmutatására, lesz
befogadókészség is.
A szellemvilág itt van körülöttünk.
Létezik egy érzékfeletti szféra, mellyel
elveszítettük a kapcsolatot. Itt az ideje,
hogy újjáépítsük.
Az életreform-kísérletek egy általános
emberi törekvés tünetei, melyek ciklikusan fel-feltörnek, és meg akarnak valósulni. Szellemi evolúcióról, az emberiség
felnőttkorba lépéséről van szó, melynek
ebben az időszakban döntő fordulópontjai vannak. A kiállítás tengelyén végighúzódó kettős spirál végtelen szalagja ezt a
történelmen átívelő evolúciós időtengelyt
jelöli, melynek egy szakasza a kiállításon
bemutatott időszak. A görögök kétféle
időfogalmat használtak, a lineárisan telő
időt − a Kronoszt −, és a megérett időt,
mely bizonyos időpontokhoz kötött −
Kairosz. A kettőt a meanderrel ábrázolták,
melyben a kettős spirál egy hulláma egy
évet jelöl, amint az egyik középpontból
elkezd növekedni a fény, és a spirál kifelé
tágul, majd a nyári napfordulónál elérvén
a maximumot, átfordul, és elkezd fogyni. A kettős spirálok egybefonódásából
képződött meanderszalag az évek sorát
mutatja. A Kairoszt pedig a spirálban egy
szakadás jelzi, ahol az új minőség megjelenik. Ez az evolúciós ugrás helye.

 K ő s v a s z t i k a , w a l e s i t e n g e r p a r t . F o t ó : M IK A

Az időtengely kezdőpontja a Műcsarnok
előtere, a spirál innen indul, majd végighalad a térsoron. A spirál töréspontjai az
evolúciós ugrások.

 Galaxis.
Fotó: Wikimedia

 Forgó.
Fotó: Garrett Wright
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A kettős spirál a makrokozmoszban − a
galaxisokban − éppúgy megtalálható jel,
mint a mikrokozmoszban – gyermekeink
feje búbján.
A 2018 tavaszán készült fotó a Jupiter
északi sarkáról egymásba fonódó kettős spirálok rendszerét mutatja, melyek nyolcágú svasztikát formáznak.
Makovecz Imre és fia által a walesi tengerparton kirakott kettős spirálja akkor
egy mágikus engesztelő gesztus volt az
angolszász hatalom felé. A kettős spirálokról − mint azt Makovecz feltárta −
a népművészet is tud. Az egybefonódásukból képződő mintákról, a svasztikáról,
a spirál eredetéről, mely egy gömbfelületre rajzolt jin-jang jel síkba kiterített képe,
naplójában számol be.
A kiállítótér formái jelzik a tradíció, az
istenek által felülről vezetett emberiségkorszak végét, melyet lassan felvált az
emberi bensőbe költözött kozmikus szellem belülről vezérlő ereje.
Az istenek által őrzött harmónia a kivonulásukkal, az „Istenek alkonyával” káoszba
hanyatlik, mindaddig, míg az ember át
nem veszi tőlük a feladatot, a világban
működő polaritás kiegyensúlyozását.
A káosz a szabadság ára.

A fordulat az 1840-es évekkel kezdődik:
okkult ismeretek áradtak Európába keletről − jóga, teozófia, spiritizmus. Az
ekkor megjelenő művek közül a legjelentősebbek Blavatsky: The Secret Doctrine
(Titkos tanítás, 1888), valamint C. G.
Harrison: The Transcendental Universe
(Az érzékfeletti univerzum, 1893). Rudolf Steiner csatlakozott a Blavatsky-féle
teozófusokhoz, majd onnan kivált, mivel
azok Krisztus második eljövetelét testben képzelték el, és megtalálni vélték egy
indiai fiatalemberben, Krishnamurtiban.
Steiner ekkor szakított velük, és 1912ben megalapította az Antropozófiai Társaságot.
Sajátos módon Németh András kiemelten foglalkozik a teozófiai mozgalommal
és kultuszhelyükkel, a svájci Asconában
található Monte Veritával. A „teozófus
Dornachban” egy bizonyos virágzó időszakban sok művész-életreformer megfordult, társadalomkritikájuk megnyilvánulása volt kapcsolódásuk az anarchista
mozgalommal − Bakunyin is járt ott −, és
a szocialistákkal is. E mozgalom azonban elhalványult, dekadenciába hanyatlott. Ma a Monte Veritá egy emlékhely,
míg a tőlük kivált Steiner irányzata mára
globális mozgalommá tágult. E történet
értékelésével a kiállítás adós maradt,
így az antropozófia − bár örvendetes
módon sok aspektusban és jelentős
hangsúllyal szerepel a kiállításon, mégis
„egy a sok közül” maradt. A kiállítás az
antropozófiai kötődés okán szerepeltette volna Makovecz Imrét is, de az Alapítvány részben az itt felsorolt okok miatt,
részben egy tervezett későbbi Makoveczkiállítás okán nem járult hozzá szerepeltetéséhez.
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Steiner táblarajza:
az emberi szellem
fejlődésének képe
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L a b y r i n t h B l o g , E r w i n R e i ß m a n n, A n d r e a s F r e i

Kísérletet tettem egy struktúrát vinni
az egészbe, úgy, hogy ne érezze Németh
azt, hogy konkurálnék az ő elképzelésével. Bár tettem több kísérletet rá, hogy
tartalmi korrekciókat javasoljak a kiállított anyagban − például a bemutatott
korszak önkényes lezárását valahogy
összekötni a jelennel, hogy így a bemutatott tartalmakat ne a múltba utaljuk,
hanem mint egy jövőben kibontakozó
mozzanat csíráit. Ilyen korrekciókra Németh nem volt nyitott, így erről lemondtam. Ennek eredményeképpen az installációból egy párhuzamos, új réteg jött
létre, vagyis a kiállított anyag mögött
egy még rejtettebb jelentésréteg húzódik. Szegőék szándékai szerint ez egy
külön, e célra szerkesztett kis brosúrában lett volna leírva, amit a látogató a
kezébe kap a belépéskor. Ez sajnos elsikkadt. A brosúra elkészült, az előcsarnok közepén lévő posztamensről le lehet
venni, de az installációról csak pár sor
szól, így annak jelentése rejtve marad.
A kísérő események közt exkluzív tárlatvezetések vannak. Ezek keretében volt
egy alkalom, amikor az itt ismertetett látványkoncepciót volt módom elmondani,
erre még sor fog kerülni a nyitva tartás
alatt, január 20-a előtt.
A kiállítás vizuális koncepciója nem konkurál a kiállítási anyagokkal, hanem keletkezésük mélyebb rétegeit kísérli meg
megmutatni. A műalkotások, dokumentumok egy mélyben zajló szellemi evolúció materializálódott nyomai, amit a
művészek megéreztek, és alkotásaikban
manifesztáltak. A látványelemek ennek
az evolúciónak a bemutatott időszak
emberiségléptékű változásokat hozó
fordulópontjait jelenítik meg. Az emberiségnek a szellemi világ küszöbén való
áthaladásáról van szó. A folyamat akkor
kezdődött, amikor bizonyos okkult körök
a 19. század derekán elérkezettnek látták
az időt, hogy az emberiség hozzáférjen
bizonyos, eddig elzárt okkult tudáshoz.
A tradíció véget ért. Új szellemi forrásra
volt szükség. Ekkor, mintha egy szelepet
kinyitottak volna, áradtak be Európába
a keleti tanok, a jóga, számos társaság
alakult: teozófusok, rózsakeresztesek,
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majd az antropozófusok. Igény támadt
az élet minden részletének újraformálására, az öltözködéstől az étkezésen át,
az építészeti környezettől, a kertvárosok
mozgalmától a reformpedagógiákig. E
történelmi sarokpontok a következő évszámokhoz köthetőek: 1879, 1899, 1914,
1917.
1917: világtörténelmi fordulópont, az önigazgató társadalom eszméjének megjelenése Rudolf Steiner békejavaslatában.
Miután a javaslat mögé nem sorakoztak fel a központi hatalmak vezetői, az
elsikkadt, és a helyén támadt vákuumot három pusztító eszme töltötte ki:
a bolsevizmus, a nácizmus és az angloamerikanizmus.
Áthaladtunk a küszöbön, és észre sem
vettük. A látványterv célja e mélyben
zajló evolúció megmutatása. Ha van
bátorság ennek megmutatására, lesz
befogadókészség is.
A szellemvilág itt van körülöttünk.
Létezik egy érzékfeletti szféra, mellyel
elveszítettük a kapcsolatot. Itt az ideje,
hogy újjáépítsük.
Az életreform-kísérletek egy általános
emberi törekvés tünetei, melyek ciklikusan fel-feltörnek, és meg akarnak valósulni. Szellemi evolúcióról, az emberiség
felnőttkorba lépéséről van szó, melynek
ebben az időszakban döntő fordulópontjai vannak. A kiállítás tengelyén végighúzódó kettős spirál végtelen szalagja ezt a
történelmen átívelő evolúciós időtengelyt
jelöli, melynek egy szakasza a kiállításon
bemutatott időszak. A görögök kétféle
időfogalmat használtak, a lineárisan telő
időt − a Kronoszt −, és a megérett időt,
mely bizonyos időpontokhoz kötött −
Kairosz. A kettőt a meanderrel ábrázolták,
melyben a kettős spirál egy hulláma egy
évet jelöl, amint az egyik középpontból
elkezd növekedni a fény, és a spirál kifelé
tágul, majd a nyári napfordulónál elérvén
a maximumot, átfordul, és elkezd fogyni. A kettős spirálok egybefonódásából
képződött meanderszalag az évek sorát
mutatja. A Kairoszt pedig a spirálban egy
szakadás jelzi, ahol az új minőség megjelenik. Ez az evolúciós ugrás helye.
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The ideas of the early 20th century movements reappeared in the form of “surviving utopias” in the movements of 1968, in the New Age religious, political, economic,
lifestyle reform ideas as well as in contemporary arts. They influenced the rise of leisure clothing and sports fashion, the fitness movement, vegetarianism,
organic farming and reform cooking, the ecological movements and the ideas of natural remedies. Also, they affected many aspects of everyday life management
practices such as the spread of various eastern religions and martial arts, the emergence of anthroposophy and various esoteric trends, the development of
suburban and near-nature living environments, the rise of equality-based relationships and the modern ways of child-centered education. The exhibition reveals
the way in which the ideals of the movement radiated in many directions, inspiring even contemporary art.

I. terem

I. terem, első spirál: 1879 – Michael-kor
Johannes Trithemius von Sponheim
(1462−1516) De septem intelligentiis
libellus c. művében korszakokról írt, melyek több mint 354 évig tartanak, s melyekben arkangyalok követik egymást, akik
minden történelmi periódusnak szellemi
impulzusokat adnak. Az eddigi korszellem,
Gábriel arkangyal korszakának − a materialista természettudomány kifejlődésének
− vége, Michael arkangyal − a szellemtudomány − korának kezdete, mely 350 évig
tart. Az első teremben a hanyatló tradíció
építészeti elemei málladoznak. A teremben
álló közbenső térfalak még igazodnak az
épület − a Műcsarnok, mint minden korabeli múzeum, egy görög templom formáit
idézi − derékszögű formáihoz, klasszikus
építészeti tagozatokkal. A görög párkány
azonban megtörik, nem folytatódik. Az
akadémizmusnak és a stílusépítészetnek
vége, új irányok születnek.

II. terem

idézetek. Polzer-Hoditz arra utalt, hogy Ferenc Ferdinánd meggyilkolásával az utolsó
uralkodó is eltűnt, akiben még működött
a kozmikus szellem, vagyis akire igaz volt
a jellemzés: Isten kegyelméből uralkodott
− volna. Azzal, hogy ebben megakadályozták, az emberiség közvetlen isteni vezetése egyszer s mindenkorra megszűnt. Ezzel
együtt a felülről (uralkodók, pártok által)
irányított egységállam ideje is végképp lejárt. Azóta sem uralkodók, sem pártok nem
jogosultak az emberek irányítására. Ez 101
éve így van, mégis a minket körülvevő államformák és társadalmi élet eme idejétmúlt formák és eszmék szerint működik.
A tradíció véget ért.

ciális piacgazdaságot most a robotizáció
és a feltétel nélküli alapjövedelem hamis
megoldása hivatott felváltani.
Az utolsó teremben a spirál három ellipszissé alakul, az önigazgató társadalom
önállósuló szellemi, jogi és gazdasági
szféráivá, középen a szabad individualitással, a társadalom organizmusának formálójával. A térsor végén az Adolph Appia
svájci díszlettervező által egy évszázada
tervezett díszlet rekonstrukciója a jövő
templomaira utal. A terem hátfalán megjelenik a Goetheanum is mint a modern
ember kultuszhelye. A kiállítás idősora
itt megáll. Mi azonban folytatjuk. A mű-

IV. terem, a spirál vége: 1917 − Világtörténelmi fordulópont

II. terem, második spirál: 1899 − Az 5000
éves Kali Juga korszak vége
A Kali Juga, a Sötét Korszak az embernek
a szellemvilágtól való eltávolodását jelenti. Végével a szellemiség ismét helyet kap
az emberiség történetében. Az óindiai jóslatok a korszakváltást egy 2020 körül kirobbanó világháborúhoz kötik. A második
teremben a falak meggörbülnek és elfordulnak, mintegy szétfeszíteni igyekezvén a
régi épület formáit, a harmadik teremben
még erősebben; a látogató így az egyenes
mozgásból kibillenve, a formát bejárva, érzéssel és mozgással is átélheti a változást.
A terek alakítása mágia. E mágia révén a
változás nem tudatosan is átélhető − lásd a
mottóban szereplő utalást Goethére.

III. terem

I V. t e r e m

III. terem, harmadik spirál: 1914 − A tradíció vége
„Az, ami ma többségi döntésekből, absztrakt pártvéleményekből és politikai jogtudományból államalakító igénnyel lép fel,
csakis olyasmit hozhat létre, ami életképtelen.” „Világvég és világkezdet egyszerre
történik. Ausztria volt az utolsó birodalom, ahol a kozmikus értelem fellelhető
volt.” Ludwig von Polzer-Hoditztól, Steiner
közeli munkatársától származnak ezek az
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 Lát ványter vek, Ertsey Attila

Az önigazgató társadalom eszméje először Rudolf Steiner 1917-es békejavaslatában jelent meg. Ez a Memorandum
− amennyiben a központi hatalmak felzárkóznak e javaslat mögé − alkalmas
lett volna a háború megállítására, és a
közép-európai népek számára megfelelő életlehetőségeket biztosított volna.
Európa az esélyt átaludta. A háború
folytatódott, végül a versailles-i békeszerződéseket − európai javaslat nem
lévén − Wilson amerikai elnök 14 pontja alapján szerkesztették meg, elültetve
a II. világháború csíráit. Három pusztító
eszme töltötte ki a szellemi vákuumot: a
bolsevizmus, a nemzeti szocializmus és
az anglo-amerikanizmus. A bolsevizmus
a hármas tagozódás elfedésére szolgált.
Arra, hogy az elkerülhetetlen átalakítást,
melyről a Nyugat vezető köreinek tudomása volt, ne Nyugaton kezdjék el, hanem egy grandiózus szocialista kísérlet
keretében az orosz területeken. Mikor
1956-ban a szocialista kísérlet kudarca
nyilvánvaló lett, azt lassan leállították.
A második világháború után újabb esély
kínálkozott a hármas tagozódás megvalósítására. Ennek elodázására a szociális
piacgazdaságot vezették be, mely szintén az elavult egységállameszme alapjain
áll. Ma, száz évvel az eszme megjelenése
után egy újabb háború készül, hogy ismét
elfedje a változás szükségességét. A szo-

vészeti forradalmat száz éve a világháború lefejezte, az életreform-kísérletek
nem hoztak áttörést a társadalmi rend
újjáalakításában. Az elmúlt évszázad bebizonyította, hogy a kommunizmus és a
kapitalizmus útja összeomláshoz vezet,
egy harmadik utat kell keresnünk. Ismét
útelágazáshoz értünk. Új krízis közeleg a
halogatott paradigmaváltás következményeként. Merre haladunk tovább?

2030 Globális krízis
A Római Klub prognózisa szerint 2030
körül globális ökológiai és szociális krízis
közeleg. A krízis együtt jár egy új világháború kockázatával. Az ellenségkép megalkotásán − mely ezúttal Oroszország lenne −
lázasan dolgoznak. Alexander Caspar
2018. novemberi budapesti látogatásán a
Makovecz Házban egy 2030 körül várható európai polgárháborúról beszélt, melynek kiváltó oka a globális jövedelemkrízis,
vagyis a tőketulajdonosok és munkavégzők
jövedelme közti egyre növekvő szakadék.

2045 Transzhumanizmus
Ray Kurzweil, a Google fejlesztési igazgatója 2045-re jósolja a robotizáció uralmának kiteljesedését. Ekkor egy technológiai
ugrás következik, mely a számítógépek
hatékonyságát nagyságrendekkel megnöveli. Az emberi munkát gépek helyettesítik. Mindez egy lehetséges jövendő, mely
Alexander Caspar szerint akkor lenne elkerülhető, ha a népesség legalább 10%ának lenne valamilyen fogalma a hármas
tagozódás eszméjéről. Ennek hiányában a
katasztrófa szükségszerű. Egy évszázada
művészek, gondolkodók, reformerek életük újjáalakítását keresték. Az ő kérdéseik − köztük a Harmadik út − mára az egész
emberiség létkérdésévé váltak.
A kiállítás mellett kísérőesemények segítenek a befogadásban. Ezek közül kiemelkedett az október 7-én, vasárnap délután, a
Nádasdy Alapítvány rendezésében tartott
szimpózium, melyen a technika ember alatti világa, és a szellem ember feletti szférája
közti híd, a művészet szerepéről esett szó.
A szimpózium fő eseménye Rudolf Steiner három misztériumdrámájának előadása volt, melyet 2017-ben a Napút
Összművészeti Fesztiválon a piliscsabai
Stephaneumban egyszer már előadtak,
valamint idén nyáron a Goetheanumban is
látható volt.
A kiállítás eredménye felemás. Sokan
örülnek, hogy az antropozófia milyen
nagy felületen jelenik meg. A tárlat üzenete viszont nem igazán megfejthető. Az
antropozófia jelentősége, szerepe a jövőre nézve nem érzékelhető. A többivel
együtt egy érdekes elem a múltból. Ma
ennyit sikerült belevinni a hivatalos kulturális életbe e szellemiségből, melyen az
emberiség jövője múlik. A színek a fény
tettei. Hogy a fény ennyire tudott megjelenni, az egyfelől eredmény, és hála illet mindenkit, aki közreműködött benne.
Másfelől a fény haloványsága igazolja,
hogy a közelgő katasztrófa el fog jönni.
S hogy idézzük Kálmán István megjegyzését: ezt nem szabad valami negatívnak
tekinteni. A kiállítás 2019. január 20-ig
tekinthető meg.



K i á l l í t á s e n t e r i ő r.
Fotó: Műcsarnok
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The ideas of the early 20th century movements reappeared in the form of “surviving utopias” in the movements of 1968, in the New Age religious, political, economic,
lifestyle reform ideas as well as in contemporary arts. They influenced the rise of leisure clothing and sports fashion, the fitness movement, vegetarianism,
organic farming and reform cooking, the ecological movements and the ideas of natural remedies. Also, they affected many aspects of everyday life management
practices such as the spread of various eastern religions and martial arts, the emergence of anthroposophy and various esoteric trends, the development of
suburban and near-nature living environments, the rise of equality-based relationships and the modern ways of child-centered education. The exhibition reveals
the way in which the ideals of the movement radiated in many directions, inspiring even contemporary art.

I. terem

I. terem, első spirál: 1879 – Michael-kor
Johannes Trithemius von Sponheim
(1462−1516) De septem intelligentiis
libellus c. művében korszakokról írt, melyek több mint 354 évig tartanak, s melyekben arkangyalok követik egymást, akik
minden történelmi periódusnak szellemi
impulzusokat adnak. Az eddigi korszellem,
Gábriel arkangyal korszakának − a materialista természettudomány kifejlődésének
− vége, Michael arkangyal − a szellemtudomány − korának kezdete, mely 350 évig
tart. Az első teremben a hanyatló tradíció
építészeti elemei málladoznak. A teremben
álló közbenső térfalak még igazodnak az
épület − a Műcsarnok, mint minden korabeli múzeum, egy görög templom formáit
idézi − derékszögű formáihoz, klasszikus
építészeti tagozatokkal. A görög párkány
azonban megtörik, nem folytatódik. Az
akadémizmusnak és a stílusépítészetnek
vége, új irányok születnek.

II. terem

idézetek. Polzer-Hoditz arra utalt, hogy Ferenc Ferdinánd meggyilkolásával az utolsó
uralkodó is eltűnt, akiben még működött
a kozmikus szellem, vagyis akire igaz volt
a jellemzés: Isten kegyelméből uralkodott
− volna. Azzal, hogy ebben megakadályozták, az emberiség közvetlen isteni vezetése egyszer s mindenkorra megszűnt. Ezzel
együtt a felülről (uralkodók, pártok által)
irányított egységállam ideje is végképp lejárt. Azóta sem uralkodók, sem pártok nem
jogosultak az emberek irányítására. Ez 101
éve így van, mégis a minket körülvevő államformák és társadalmi élet eme idejétmúlt formák és eszmék szerint működik.
A tradíció véget ért.

ciális piacgazdaságot most a robotizáció
és a feltétel nélküli alapjövedelem hamis
megoldása hivatott felváltani.
Az utolsó teremben a spirál három ellipszissé alakul, az önigazgató társadalom
önállósuló szellemi, jogi és gazdasági
szféráivá, középen a szabad individualitással, a társadalom organizmusának formálójával. A térsor végén az Adolph Appia
svájci díszlettervező által egy évszázada
tervezett díszlet rekonstrukciója a jövő
templomaira utal. A terem hátfalán megjelenik a Goetheanum is mint a modern
ember kultuszhelye. A kiállítás idősora
itt megáll. Mi azonban folytatjuk. A mű-

IV. terem, a spirál vége: 1917 − Világtörténelmi fordulópont

II. terem, második spirál: 1899 − Az 5000
éves Kali Juga korszak vége
A Kali Juga, a Sötét Korszak az embernek
a szellemvilágtól való eltávolodását jelenti. Végével a szellemiség ismét helyet kap
az emberiség történetében. Az óindiai jóslatok a korszakváltást egy 2020 körül kirobbanó világháborúhoz kötik. A második
teremben a falak meggörbülnek és elfordulnak, mintegy szétfeszíteni igyekezvén a
régi épület formáit, a harmadik teremben
még erősebben; a látogató így az egyenes
mozgásból kibillenve, a formát bejárva, érzéssel és mozgással is átélheti a változást.
A terek alakítása mágia. E mágia révén a
változás nem tudatosan is átélhető − lásd a
mottóban szereplő utalást Goethére.

III. terem

I V. t e r e m

III. terem, harmadik spirál: 1914 − A tradíció vége
„Az, ami ma többségi döntésekből, absztrakt pártvéleményekből és politikai jogtudományból államalakító igénnyel lép fel,
csakis olyasmit hozhat létre, ami életképtelen.” „Világvég és világkezdet egyszerre
történik. Ausztria volt az utolsó birodalom, ahol a kozmikus értelem fellelhető
volt.” Ludwig von Polzer-Hoditztól, Steiner
közeli munkatársától származnak ezek az
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 Lát ványter vek, Ertsey Attila

Az önigazgató társadalom eszméje először Rudolf Steiner 1917-es békejavaslatában jelent meg. Ez a Memorandum
− amennyiben a központi hatalmak felzárkóznak e javaslat mögé − alkalmas
lett volna a háború megállítására, és a
közép-európai népek számára megfelelő életlehetőségeket biztosított volna.
Európa az esélyt átaludta. A háború
folytatódott, végül a versailles-i békeszerződéseket − európai javaslat nem
lévén − Wilson amerikai elnök 14 pontja alapján szerkesztették meg, elültetve
a II. világháború csíráit. Három pusztító
eszme töltötte ki a szellemi vákuumot: a
bolsevizmus, a nemzeti szocializmus és
az anglo-amerikanizmus. A bolsevizmus
a hármas tagozódás elfedésére szolgált.
Arra, hogy az elkerülhetetlen átalakítást,
melyről a Nyugat vezető köreinek tudomása volt, ne Nyugaton kezdjék el, hanem egy grandiózus szocialista kísérlet
keretében az orosz területeken. Mikor
1956-ban a szocialista kísérlet kudarca
nyilvánvaló lett, azt lassan leállították.
A második világháború után újabb esély
kínálkozott a hármas tagozódás megvalósítására. Ennek elodázására a szociális
piacgazdaságot vezették be, mely szintén az elavult egységállameszme alapjain
áll. Ma, száz évvel az eszme megjelenése
után egy újabb háború készül, hogy ismét
elfedje a változás szükségességét. A szo-

vészeti forradalmat száz éve a világháború lefejezte, az életreform-kísérletek
nem hoztak áttörést a társadalmi rend
újjáalakításában. Az elmúlt évszázad bebizonyította, hogy a kommunizmus és a
kapitalizmus útja összeomláshoz vezet,
egy harmadik utat kell keresnünk. Ismét
útelágazáshoz értünk. Új krízis közeleg a
halogatott paradigmaváltás következményeként. Merre haladunk tovább?

2030 Globális krízis
A Római Klub prognózisa szerint 2030
körül globális ökológiai és szociális krízis
közeleg. A krízis együtt jár egy új világháború kockázatával. Az ellenségkép megalkotásán − mely ezúttal Oroszország lenne −
lázasan dolgoznak. Alexander Caspar
2018. novemberi budapesti látogatásán a
Makovecz Házban egy 2030 körül várható európai polgárháborúról beszélt, melynek kiváltó oka a globális jövedelemkrízis,
vagyis a tőketulajdonosok és munkavégzők
jövedelme közti egyre növekvő szakadék.

2045 Transzhumanizmus
Ray Kurzweil, a Google fejlesztési igazgatója 2045-re jósolja a robotizáció uralmának kiteljesedését. Ekkor egy technológiai
ugrás következik, mely a számítógépek
hatékonyságát nagyságrendekkel megnöveli. Az emberi munkát gépek helyettesítik. Mindez egy lehetséges jövendő, mely
Alexander Caspar szerint akkor lenne elkerülhető, ha a népesség legalább 10%ának lenne valamilyen fogalma a hármas
tagozódás eszméjéről. Ennek hiányában a
katasztrófa szükségszerű. Egy évszázada
művészek, gondolkodók, reformerek életük újjáalakítását keresték. Az ő kérdéseik − köztük a Harmadik út − mára az egész
emberiség létkérdésévé váltak.
A kiállítás mellett kísérőesemények segítenek a befogadásban. Ezek közül kiemelkedett az október 7-én, vasárnap délután, a
Nádasdy Alapítvány rendezésében tartott
szimpózium, melyen a technika ember alatti világa, és a szellem ember feletti szférája
közti híd, a művészet szerepéről esett szó.
A szimpózium fő eseménye Rudolf Steiner három misztériumdrámájának előadása volt, melyet 2017-ben a Napút
Összművészeti Fesztiválon a piliscsabai
Stephaneumban egyszer már előadtak,
valamint idén nyáron a Goetheanumban is
látható volt.
A kiállítás eredménye felemás. Sokan
örülnek, hogy az antropozófia milyen
nagy felületen jelenik meg. A tárlat üzenete viszont nem igazán megfejthető. Az
antropozófia jelentősége, szerepe a jövőre nézve nem érzékelhető. A többivel
együtt egy érdekes elem a múltból. Ma
ennyit sikerült belevinni a hivatalos kulturális életbe e szellemiségből, melyen az
emberiség jövője múlik. A színek a fény
tettei. Hogy a fény ennyire tudott megjelenni, az egyfelől eredmény, és hála illet mindenkit, aki közreműködött benne.
Másfelől a fény haloványsága igazolja,
hogy a közelgő katasztrófa el fog jönni.
S hogy idézzük Kálmán István megjegyzését: ezt nem szabad valami negatívnak
tekinteni. A kiállítás 2019. január 20-ig
tekinthető meg.

Számítógépes látványter v:
D ó s a P a p p Ta m á s é s H o r v á t h C s a b a ,
statika: Pongor László
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A Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség már az 1940-es években is szeretett
volna saját templomot, ám a háború, majd a későbbi politikai viszonyok ezt nem tették lehetővé. A Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség Budapest egyik legkisebb
református gyülekezete. Az egyházközség hetven éve egy családi házból átalakított, korábban orvosi rendelőként használt épületben tartja rendezvényeit, a ház azonban műszaki és
statikai állapota miatt hosszú távon alkalmatlan a gyülekezeti események megrendezésére. Bár szóba került egy esetleges felújítás, ám erre végül nem nyílt lehetőség. Az egyházközség felkereste Földesi Gyulát – akkori alpolgármestert és országgyűlési képviselőt –,
aki azt javasolta, hogy a Mátyás király téren egy új református templom épüljön, méghozzá
Makovecz Imre tervei alapján.

 Te l j e s s z e r k e z e t i m a k e t t , K a s i k Ta m á s , D ó s a P a p p Ta m á s

TEMPLOM ÉPÜL
Pesterzsébet, Szabó-telep
Építészet:
D ó s a P a p p Ta m á s,
Makovecz Imre
Szöveg:
Dénes Eszter
Fotó:
Schmall Rafael
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Makovecz Imre rajzai

A gyülekezet képviselői 2011-ben keresték fel Makovecz Imrét, aki néhány
beszélgetést és a helyszín megtekintését követően készített egy alaprajzi és
egy keresztmetszeti vázlatot, valamint
egy részletesebb rajzot a toronyról.
A Mester munkamódszere alapján a
vázlatokat rendszerint tanítványainak
adta, végigkísérve a tervezési munkát.
Ezt a megbízást Dósa Papp Tamás kapta, aki 2006-tól volt a Mester közvetlen munkatársa. „Fiacska, nem tudom,
hogy mire várnak, de beszélj velük, és
csináld meg” – hangzott a Mester útmutatása. A szabályozási terv és a telek kialakítása azonban még váratott
magára, a végleges tervezési megbízást
Makovecz Imre már nem élhette meg.
A fiatal tanítványra hárult hát a vázlatok kibontása mellett a gyülekezet igényeinek maradéktalan teljesítése is. Az
eredeti vázlathoz képest az alaprajz jelentősen megnőtt, és több új elemmel is
kiegészült: ilyen a templomhoz kapcsolódó – bibliaóráknak, szeretetvendégségeknek is alkalmas – ifjúsági és gyülekezeti termek. E változtatások jelentős
volumene és a vázlatterv szűkszavúsága miatt kijelenthetjük, hogy az épület
építész tervezője Dósa Papp Tamás,

aki a legmesszebbmenőkig figyelembe
vette Makovecz Imre eredeti vázlatait. Feladatát a tanítvány az időközben
elhunyt Mester iránti legnagyobb tisztelettel végezte el. A vázlaton a legkidolgozottabb részlet a templomtorony
volt, ennek tervezése azonban nem

volt egyszerű feladat. Sokan észrevételezték, hogy az a terveken sokkal karcsúbbnak tűnik, mint Makovecz Imre
rajzán. Ám az, hogy melyik az a pont,
ahonnan a helyszínen éppen szemből láthatjuk a templomot, csak akkor
derült ki, miután kijelölték az épület
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Makovecz Imre rajzai
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helyét. Ezért a rövidüléseket figyelembe
véve készülhettek a végleges tervek. Vagyis a templom előtti térről, szemmagasságból a templomtorony pontosan olyannak
látszik majd, mint amilyen az a vázlaton.
A templom a makoveczi alapgondolat
szerint a földből nő ki, a teteje pedig
az égből ereszkedik alá. E gondolat
mentén formálódott ez az épület is: az
áramló tető szinte ellebeg a föld felett
futó ablaksor felett. Alaprajzi kialakítása igazodik az igehirdetés központi
helyzetéhez. A református templomok-

Országépítő 2018|04

nál különösen fontos a természetesség
és az egyszerűség, ezért az ifjú tervező
kevés anyagot használt, és a természetes megvilágítást emelte ki.
A tervek 2014-re készültek el, ezt az engedélyezési tervek kidolgozása követte.
Az építkezés kiemelkedő mecénása volt
Bagdy Emőke pszichológus professzor
asszony, aki édesapja, a közösség korábbi lelkipásztora emlékére egyévi jövedelmét ajánlotta fel a templomépítés
céljára, és a közadakozás élére állt. A
Pesterzsébet Szabó-telepi Református

Egyházközség temploma a kormány, a
helyi és a fővárosi önkormányzat támogatásával, valamint közadakozásból
fog megépülni.
A templom alapkövét ünnepélyes keretek között 2018. szeptember 23-án
tették le. Az eseményen Varga Mihály
pénzügyminiszter képviselte a kormányt, a templomépítést levélben köszöntötte Orbán Viktor miniszterelnök,
aki szerint a templom méltó hajléka
lesz a gyülekezetnek, és díszére válik
Pesterzsébetnek is. Most következik a
templomépítés nagy feladata, melynek
eredményeképpen a főváros egyik első,
Makovecz Imréhez köthető temploma
épül meg, így ez a történet jóval túlmutat a közösség határain. Megvalósulását
egy kormányhatározat is segíti, hiszen
Makovecz Imre életművét a kormány
olyan kulturális és nemzeti értéknek
tartja, melynek megóvása és gondozása
kiemelkedően fontos állami feladat.
Itt tartjuk fontosnak megjegyezni, hogy
az örökség gondozásának részeként a
fővárosban egy másik templom is épül:
a rákoskerti templom (Országépítő
2014/2., vázlatterv: Makovecz Imre, engedélyezési és kiviteli terv: Cservenyák
Eszter Ilka, konzulens: Gerencsér Judit) alapkőletétele 2009-ben volt, melyen még Makovecz Imre is részt vett.
Az építtető – a Budapest-Rákoscsabai
Református Egyházközség, valamint
a Rákoskerti Templomért Alapítvány
– megkapta ugyan 2013-ban a jogerős építési engedélyt a Tiszaörs utcai
épületre, az építkezés megkezdésére
azonban a szükséges anyagi források
hiánya miatt nem került sor. Több
eredménytelen közbeszerzést követően, lekövetve az előzetes beruházási
becslések óta végbement áremelkedéseket, a közeljövőben újabb közbeszerzés kerül kiírásra. A tervezők és a
megbízók reményei szerint az építkezés 2019 tavaszán megkezdődhet. A
két templom története jól példázza,
hogy a sokszor hosszúra nyúló előkészítés és építés rendkívüli összefogást, és mindenekelőtt kitartást, türelmet és alázatot kíván.

Akik adományoztak, nagy ügyet szolgáltak, és adományuk (mintegy 65 millió
forint a pesterzsébeti templom esetében) túlmutat azon, hogy odaadták
forintjaikat. „Kinyitották a szívüket,
és példát adtak arról: mi a keresztény
Európában erős vár vagyunk, ahol új
templomok épülnek, és ahol megerősítjük hitünket, összetartunk és vigyázunk egymásra, és megőrizzük a hitet,
ami megtart bennünket” – fogalmazott
Bagdy Emőke a pesterzsébeti templom
alapkőletétele során.

Alaprajz

GROWING A CHURCH
In 2011, representatives of the Protestant community of Szabó-telep in Budapest’s District XVIII asked Imre Makovecz to do the plans of the local church.
As usual, the Master passed down the drafts to his apprentices, watching over their work. Sadly, he didn’t live to see the plans realize, which were
later adapted by Tamás Papp Dósa. True to his Master’s vision, the church grows organically out of the soil, while the roof seems to descend from the
heavens, almost floating over the low-lying row of windows. The layout focuses the eye onto the place of sermon, located in the center. In a truly shared
charity effort, the Church, the Hungarian government, the local and municipal governments and the public all work together to finance the construction.
Well-known psychologist Professor Emőke Bagdy has been noted for her exceedingly generous contribution. “All who donate for the cause with an open
heart are living proof that we are a mighty fortress of Christianity in Europe, building new churches, caring for each other and preserving the faith that
keeps us going,” she said.
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Buella Mónika interjúja
A veszprémi 8-as elkerülő úton elkanyarodunk Tapolca felé, majd Nemesvámost, Tótvázsonyt, Nagyvázsonyt, Pulát és Vigántpetendet elhagyva áthaladunk Kapolcson is. Balra,
az erdőben találunk egy kis leágazást, amely a Kapolcs, Kültelek 1. postacímet viseli.
A fák között, az Egervízpatak mentén van az Ilona-malom egykori épülete, az Ilona
Malom Műhely Bt. névadója. Tájépítészként tizennyolc éve figyelem tevékenységüket,
küzdelmeiket, növekedésüket, elhivatottságukat, majd az utóbbi időben a sajtóból tájékozódhattam díjaikról is. Az egykori turbinaházból kialakított pici tervezőirodában ültünk
le beszélgetni az alkotócsapat egy részével: Pikó Violával (tájépítész, tervező), Kassai
Bálinttal (asztalos, kivitelezésvezető), Kocsis Csabával (ügyvezető), és Zsuponyó Beával
(pedagógus, játéktervező).
› Szakmai körökben jól ismert az Ilona
Malom Műhely Bt. tevékenysége. Ahhoz a
néhány céghez tartoztok, amelyek egyedi
játszótereket építenek, amit nagyon szeretnek a gyerekek. Hogyan jellemeznétek
saját magatokat?

ILONA MALOM
MŰHELY
Kapolcs
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Kassai Bálint: Tény, hogy a legnagyobbak közé tartozunk az országban, akik
karakteres stílusban építenek játszótereket. Rönkfából, egyedi kivitelezéssel,
natúr formátumú megjelenéssel. Munkáink 95%-a valóban játszótér, de azért
vannak egyéb kültéri famunkáink is.
Kocsis Csaba: A játszóterek esetében
rendelkezünk olyan tudással, melynek
révén többet kínálunk más gyártó cégeknél. Nemcsak a minőségük, de egyediségük miatt is, az eszközeink játékra hívó
vagy egyedi élményeket nyújtó tartalma
miatt is. Folyamatosan fejlesztünk, amit
a tervezés és a gyártás szoros, oda-vis�sza jelzésekkel működő egysége tesz lehetővé. A megvalósult munkáink tényleg
népszerűek, és elismerést vívtak ki tervezők és használók között egyaránt.
K. B.: Gyártó sok van az országban, de
a mi játszótereinket nagyon szeretik a
szülők és a gyerekek. Egyik erősségünk,
hogy a szabványok pontos ismeretében
lényegében bármilyen ötletet meg tudunk valósítani. Ha nem működik elsőre
egy ötlet, át tudjuk tervezni. A szabvány
miatt sokan félnek attól, hogy az egyedi eszközök tervezése és kivitelezése
nehézkes. Munkatársaink jól ismerik a
szabványt, és gördülékenyen tudják alkalmazni. A játszóeszközöket és a ját  Állatkert, Budapest

szóteret megfelelő jogosítványokkal bíró
céggel minősíttetjük. A komolyabb tervekkel kapcsolatban előre konzultálunk,
ha kell, igazítunk rajtuk. (Magyarországon törvényi erejű szabványként rögzíti
a játszóeszközök műszaki kialakítását
az európai norma, az esésmagasságok
függvényében esési távolságokat és
ütéscsillapító burkolatot ír elő. Közhasználatú játszóterek csak a szabvány betartását megfelelőségi jegyzőkönyvvel
igazolva működhetnek.)
Pikó Viola: A tervezéstől a megvalósításig foglalkozunk a feladattal. A cégnek a
kezdetekkor nagy lendületet adott az akkor már ismert, gyakorló tervezőkkel való
együttműködés. Például a Pagony Tájépítész Iroda tervezőinek kipattant a fejéből, hogy lehetne mást is, a megszokottól
eltérőt csinálni. Szándékuk találkozott a
miénkkel. Ebben tudtunk továbblépni: az
egyedi ötleteket, elképzeléseket szabványos formába és egyedi anyaghasználatba tudtuk önteni. Én is tervezőként
folytam bele a munkába évekkel ezelőtt.
Közel tíz éve csatlakozott hozzánk Takács Edvárd is tervezőként, ő korábban
a Pagonyban dolgozott. Ma már sok tervezőirodával dolgozunk együtt projekteken, a cégen belül is vannak új tervező
munkatársak, valamint gyakornokok. A
2013-as évben célunk volt megszólítani
a tervezők szélesebb körét, hogy lássák
és értsék: a szabvány keretein belül is
milyen szabadon lehet szárnyalni. Ezért
két szimpóziumot is szerveztünk, amely
iránt jelentős érdeklődés mutatkozott,

elsősorban a tájépítészek részéről. Ezek
után exponenciálisan megnőtt a közös
tervezések száma, mondhatni: kiengedtük a szellemet a palackból. Azok is felbátorodtak, akik addig csak a nyugati
késztermékekben bíztak. Azt sem rejtjük
véka alá, hogy a mi érdekünk elsősorban
a kivitelezés, a terveké meg az, hogy jó
szakemberek keze által valósuljanak
meg. Ezért nem szoktunk más kivitelezők számára tervezni. (Arra viszont több
jó példa is van, hogy együtt tudunk működni más egyedi játszótér alkotóival a
kivitelezésben.) Elkezdjük az íróasztal
mellett, majd a kivitelező csapathoz kerül a terv, ahol kialakul, hogy az anyagok
egyedisége miatt előre meg nem rajzolható, tervezhető helyzetekből hogyan lesz
szabványosan működő, de nem kockásí-
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Az Ilona Malom Műhely csapata, 2018:
Gerstenkorn Román
Grubanov Zorán
Gyenes Flóra Adrienn
Horváth Attila
Horváth Csongor József
Horváth Zoltán

62

Imeli Áron Gábor
Kassai Bálint Dezső
Kocsis Csaba István
Kocsis Zoltán
Kozma Attila
Pikó Viola Gabriella

Siklódi Zsuzsanna
Szabó Richárd
Széplaki Nóra
Takács Edvárd
Takács Péter
Zsuponyó Beáta
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Vadaspark, Budakeszi

› A legkülönbözőbb szempontok alapján
kaptok díjakat. A Magyar Termék Nagydíj
a fizikai megjelenés alapján példaértékű,
az Év Tájépítésze Díj a szemlélet, a tevékenység, az irány díjazásáról szól, a kiváló üzleti márka azt díjazta, hogy ebből
meg is lehet élni.

tott játszótér. Ez az ötlettől a megvalósulásig a cégen belül valósul meg.
Zsuponyó Bea: Az eszközök tervezésében többen is részt veszünk nem tájépítész végzettséggel. Én például pedagógus
vagyok, Csabi néprajzos, Gerstenkorn
Román szobrászművész szintén tervez
játékokat is. Edvárd és Viola készíti el a
terveket az új kolléganőnk, Gyenes Flóra segítségével. Többször megfordultak
nálunk gyakornokok, akiknek a szokásos
tájépítész feladatok mellett mindig újszerű az eszköztervezés.
K. Cs.: Az is fontos eleme a történetünknek, hogy nem üzleti vállalkozásként indultunk. Egy baráti társasággal, közösen
vásároltuk meg az Ilona-malmot, ideköltöztünk, és mi ma is itt lakunk. Tehát egy
közösségi projekt keretében indult el a
játszóterek cégszerű gyártása. Többé-kevésbé a társaság magját ugyanazok adják most, húsz év után, mint induláskor.
Akár apropója is lehetne az interjúnak,
hogy húszévesek vagyunk! Úgy tűnik, kifelé emiatt is kicsit más a megítélésünk.

› Több oklevelet is látok bekeretezve
a falon. Milyen díjakat kaptatok?
K. Cs.: Legutoljára a Magyar Termék
Nagydíjat nyertük el. Egy tízelemes termékcsaláddal lehetett pályázni, nem
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K. Cs.: Szeretném hozzátenni, hogy a
NESsT-Citibank Társadalmi Vállalkozási Díjával (2011) olyan vállalkozásként ismertek
el minket, amelynek van társadalmi haszna, nem csak a profit mentén értékelhető.
Mi egyszerűen arra törekszünk, hogy jó játszótereket építsünk, ahol jó játszani, ahol
a játéknak van lehetősége. Ezek ismérve,
hogy többek, mint kihelyezett eszközök
csoportjai. Fontos a játék nevelési, szociális és tanulási aspektusa, és lényeges az
épített terek esztétikuma is. De büszkék
vagyunk egy másik védjegyünkre, a Vidék
Minősége Védjegyre is. Ez azt jelenti, hogy
itt, a helyi gazdaságba beágyazva, helyi
alapanyagokból és helyi erőforrásokra alapozva készülnek a termékeink.

› Fontosak ezek a díjak?

Békéscsaba

tehettük be a katalógus összes játékát.
A Magyar Brands kiváló üzleti márka díját pályáztatás nélkül kaptuk meg, ennek
pontosan nem ismerem a szakmai hátterét, sem értékét.
P. V.: 2014-ben megkaptuk az Év Tájépítésze Díj közönségdíját, valamint a Tájműves különdíjat, amelyet az előző évi
díjazottak közül Kun Zoltán alapított.
Ő adományozta nekünk először, mert

úgy ítélte meg, hogy a mi munkánk hozza
legközelebb az emberekhez a tájépítészetet. Takács Edvárddal közösen vettük
át a díjat mint a cég tájépítészei. Úgy
gondoltuk, szeretnénk hagyományt teremteni ebből a díjból, így továbbadtuk
Szakács Barnabásnak. (Violáék díja egy
óriás faharkály volt.) A gesztus, a díjazás
vándorol. Mindig a következő Tájműves
különdíjas adományozza tovább.

K. B.: Mint visszajelzések, természetesen fontosak. Mind a tájépítész szakma
elismerése, mind a használó szülők, gyerekek pozitív visszajelzései azt mutatják:
amit csinálunk, az jó irány, van rá igény.
Több internetes fórum is listázza a legjobb játszótereket, ezeken mindig több
munkánkkal szerepelünk.
P. V.: A felhasználók felől is jön visszajelzés. Vannak, akik egyenesen azt kérdezik
tőlünk, hol találhatják meg a munkáinkat
az országban.
Zs. B.: Egy lengyel család rendszeresen
jár Magyarországra nyaralni, mindig kérik, hogy adjuk meg a közelben található
játszótereink listáját.
K. B.: Az üzemeltetőkről nem minden
esetben mondható el, hogy szeretik a
játszótereinket, nem mindenki lelkes közülük. A rendszerváltás után kidobták
a vaskockákat, rakétákat, amelyeknek
semmi bajuk nem volt. Most azt veszem
észre, hogy jönnek vissza a vandálbiztos,
gondozást nem igénylő fém játszóterek.
A mi játszótereinkkel foglalkozni kell. Ha
a műszaki osztály vezetőin múlna, ne-

künk nem sok munkánk lenne. Nem örülnek, hogy két-három évente le kell őket
festeni, figyelni kell rájuk. Sok helyen nehéz ezt elfogadtatni. Tény, hogy ezekre
jobban oda kell figyelni.

› Figyelitek az aktuális játéktrendeket?
Mi a divat manapság?
K. Cs.: Igen, igyekszünk részt venni a
hazai és külföldi szakmai rendezvényeken is. Kétévente Kölnben van a legnagyobb európai szakkiállítás, az FSB a
játszótéri, sport- és fitneszeszközökből.
A köztes években Nürnbergben látogatható a Galabau kertépítészeti kiállítás,
de itthon, a Construmán is előfordulnak gyártók. Egyelőre csak látogatókként jelenünk meg, de ezek a bemutatók számtalan lehetőséget nyújtanak a
tájékozódásra. Edvárdnak elképesztő,
folyamatosan frissülő gyűjteménye van
a netről a játszóterekről, nagyszerű
blogok is foglalkoznak az újszerű játszóterekkel. Két nagyon határozottan elváló és erős trend van. Az egyik technológia alapú, ahol a termék gyárthatóságát,
tartósságát modern dizájnnal ötvözik,
sok fémmel és műanyaggal. A másik,
amihez magunkat szeretném sorolni,
az élményt, a játékot előtérbe helyező
vonal. Ennek fantasztikus képviselői

vannak szerte a világban. Megemlíteném pl. Európában a dán Monstrumot,
a német Kukukkot vagy Zimmerobstot,
vagy akár a kanadai Earthscape-et. Ezek
abban különböznek, hogy melyik men�nyire helyezi előtérbe a tematikát, vagy
fordul inkább a tájépítészeti eszközökkel alakított játszókörnyezet felé, ahol
akár egy kunyhó helyett csak látszólag
összedöntött faágakkal vagy tereprendezéssel, akár nagy kövek felhasználásával alakítanak ki tereket a játékhoz.
Hasonló dizájnú játszótérként emelném
ki itthon a Vincze Attilával közösen tervezett balatonfűzfői játszóteret.

› Ti mihez igazodtok?
K. B.: A Megrendelőhöz.
K. Cs.: Ma gyakran határozott megrendelői és közvetve generáltervezői igény,
hogy az adott helyhez illő konkrét tematikájuk legyen a játszótereknek. Építettünk már Noé bárkáját Máriapócsra
Salamin Ferenc megkeresésére, vagy Békéscsabára kolbászos játszóteret Szász
Pállal. De szintén Békéscsabán készült
el idén egy Munkácsy Mihály tematikájú játszótér, ahová tematikus eszközöket
terveztünk a Garten Studióval. De ne felejtsük el a veled Szegedre tervezett sakkos játszóteret sem!



Mészkő park,Óbuda

Az Ilona Malom Műhely csapata, 2018:
Gerstenkorn Román
Grubanov Zorán
Gyenes Flóra Adrienn
Horváth Attila
Horváth Csongor József
Horváth Zoltán
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Imeli Áron Gábor
Kassai Bálint Dezső
Kocsis Csaba István
Kocsis Zoltán
Kozma Attila
Pikó Viola Gabriella

Siklódi Zsuzsanna
Szabó Richárd
Széplaki Nóra
Takács Edvárd
Takács Péter
Zsuponyó Beáta
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Vadaspark, Budakeszi

› A legkülönbözőbb szempontok alapján
kaptok díjakat. A Magyar Termék Nagydíj
a fizikai megjelenés alapján példaértékű,
az Év Tájépítésze Díj a szemlélet, a tevékenység, az irány díjazásáról szól, a kiváló üzleti márka azt díjazta, hogy ebből
meg is lehet élni.

tott játszótér. Ez az ötlettől a megvalósulásig a cégen belül valósul meg.
Zsuponyó Bea: Az eszközök tervezésében többen is részt veszünk nem tájépítész végzettséggel. Én például pedagógus
vagyok, Csabi néprajzos, Gerstenkorn
Román szobrászművész szintén tervez
játékokat is. Edvárd és Viola készíti el a
terveket az új kolléganőnk, Gyenes Flóra segítségével. Többször megfordultak
nálunk gyakornokok, akiknek a szokásos
tájépítész feladatok mellett mindig újszerű az eszköztervezés.
K. Cs.: Az is fontos eleme a történetünknek, hogy nem üzleti vállalkozásként indultunk. Egy baráti társasággal, közösen
vásároltuk meg az Ilona-malmot, ideköltöztünk, és mi ma is itt lakunk. Tehát egy
közösségi projekt keretében indult el a
játszóterek cégszerű gyártása. Többé-kevésbé a társaság magját ugyanazok adják most, húsz év után, mint induláskor.
Akár apropója is lehetne az interjúnak,
hogy húszévesek vagyunk! Úgy tűnik, kifelé emiatt is kicsit más a megítélésünk.

› Több oklevelet is látok bekeretezve
a falon. Milyen díjakat kaptatok?
K. Cs.: Legutoljára a Magyar Termék
Nagydíjat nyertük el. Egy tízelemes termékcsaláddal lehetett pályázni, nem
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vándorol. Mindig a következő Tájműves
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Több internetes fórum is listázza a legjobb játszótereket, ezeken mindig több
munkánkkal szerepelünk.
P. V.: A felhasználók felől is jön visszajelzés. Vannak, akik egyenesen azt kérdezik
tőlünk, hol találhatják meg a munkáinkat
az országban.
Zs. B.: Egy lengyel család rendszeresen
jár Magyarországra nyaralni, mindig kérik, hogy adjuk meg a közelben található
játszótereink listáját.
K. B.: Az üzemeltetőkről nem minden
esetben mondható el, hogy szeretik a
játszótereinket, nem mindenki lelkes közülük. A rendszerváltás után kidobták
a vaskockákat, rakétákat, amelyeknek
semmi bajuk nem volt. Most azt veszem
észre, hogy jönnek vissza a vandálbiztos,
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A mi játszótereinkkel foglalkozni kell. Ha
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K. B.: A Megrendelőhöz.
K. Cs.: Ma gyakran határozott megrendelői és közvetve generáltervezői igény,
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WE HAVE JUS T T URNED 20 – ILONA MALOM MŰHELY
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Filed under the address of Kapolcs, Kültelek 1, the former mill of Ilona-malom lives on in the name of Ilona Malom Műhely Bt. They are among the greatest in the
country who build playgrounds in their own characteristic style, using logs, unique execution and a natural look. In the field of playgrounds, they have knowledge
that goes beyond the scope of everyday manufacturing companies. This is due to both quality and uniqueness, but also to the inspiring message behind their
implements. They are constantly working on the development of their design by maintaining close two-way feedback between planning and manufacture. Their
work is hugely popular and has earned recognition among designers and users alike.
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Ajka

Őrmező, Budapest

2000-ben alapítottuk meg a céget, addigra volt annyi megkeresésünk, hogy ez
indokolttá vált. Az első nagyobb szabású munkánk a szentendrei skanzenben
volt, ahol Herczeg Ági és Szűcs Gábor
tájépítészek (Pagony) készítették el a
terveket. Ezután rögtön, 2001-ben Kő
Boldizsár kért fel a Zöld Péterben való
együttműködésre, ahol a cetet, a napházat, padokat építettük. Itt ismerkedtünk
meg azzal a már említett szobrász baráti
körrel, amellyel azóta is folyamatos az
együttműködés. Kotormán Laciék egy
időben Kapolcsra is leköltöztek, itt laktak a malomnál.

› Az utóbbi tíz évben nagy, egyedi
tematikájú játszótereket építetek.
Előtte másokkal együttműködve, illetve egy-egy eszköz fejlesztésén
dolgoztatok. Voltak külf öldi hatások,
találkozások?
K. Cs.: Külföldön, egy-két korai saját munkát leszámítva, elsősorban a
Kukukkal dolgoztunk együtt. Az ő terveik alapján, az ő szervezésükben, csak a
megvalósításban való közreműködéssel.
Erdélyben és Németországban is dolgoztunk nekik. Szoros kapcsolatunk volt,
ami később amiatt szakadt meg, mert
nekünk itthon nagyobb munkáink lettek,
már nem volt szabad kapacitásunk. Hívtak még pár évig, hogy segítsünk. Nepálba is mehettünk volna.

› Jó, hogy van tematika?
K. Cs.: Nem szükségszerű, de szerintem
fontos eleme a játéknak. Erősíti az élményszerűséget, meglódítja a fantáziát,
segít belehelyezkedni a valóstól eltérő
játékvilágba. Persze ugyanígy tematika
egy parkerdőben vagy nemzeti parkban
az adott élővilág bemutatása. Szerintem
ez jól működik. Előszeretettel alkalmazunk történet nélküli természeti tematikát, főleg állatkertekben: például a
jászberényi állatkertnél Kelet-Ázsia volt
a helyszín, a veszprémi állatkertben a
szavannát, míg Győrben Dél-Szudánt
építettük meg. Ezek nem egy történetbe
helyezve jelennek meg, mint egy népmesei játszótér, amire már szintén volt
példa, inkább Kő Boldizsár munkáira
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jellemzőek. Ő a hazai tematikus játszóterek másik jeles képviselője.

hatnának finoman az elvett örökségre, és
a tovább élő összetartozásra.

› Van olyan tematika, amit visszautasítotok?

› Hogyan működik most a cég, hányan
vagytok?

K. B.: Akkor próbálunk a szabványra hivatkozni.
K. Cs.: Lehet technikai oka is, de van,
ami nem egyeztethető össze a játszókörnyezettel. Van egy határ, ameddig egy
játszótéren szerintünk elmehetünk. Van
például egy megkeresésünk most Trianon
témájához kapcsolódóan, de szerencsére
egyetértettünk abban, hogy nem lehet a
játékot és a gyászt összeegyeztetni. Egy
Kós Károly stílusú faszerkezetből álló finom utalás jutott elsőre eszembe. A formai elemek határon túli kapcsolatai utal-

K. Cs.: Tizennégyen vagyunk, abból hatan a régi csapat, a cégtulajdonosok. Az
irodán négyen, a műhelyben tízen dolgoznak jelenleg. Két csapatban, párhuzamosan építjük a játszótereket. Az egyik
csapatot az öcsém, Kocsis Zoltán vezeti,
a másikat Bálint. Ők ketten irányítják a
kivitelezéseket. Velük dolgozik még Horváth Csongor is, aki a cégalapítástól részese a játszótérépítésnek. A gyártás a
faluban lévő asztalosműhelyünkben történik, a művészi festéseket Széplaki Nóra
készíti. A Zöld Péter1 óta tagja a csapat1 Zöld Péter játszótér, Millenáris, Budapest

nak Gerstenkorn Román szobrászművész, akinek fantasztikus szobrait sokan
szeretik. Neki saját műhelye van. Sokat
dolgozunk együtt Kotormán László, Norbert és Patrik szobrászokkal is. Edvárddal 2009-ben találtunk egymásra, amikor
leköltözött Budapestről. A kislődi kalandparkba épült akkoriban a sobri vár,
amelyet Edvárd Vincze Attila Pagonyos
tájépítésszel tervezett. A játszóeszközök
tervezésébe akkor már Viola is bekapcsolódott, a megépítés után azóta Edvárddal
együtt dolgozunk.

› 2009-ben megváltozott valami?
K. Cs.: Igen, Edvárd kreativitása lendületet adott az egyedi tervezésű eszközöknek. De én 2007-től jelölném a változást.
Állatkert, Budapest

Ettől fogva én teljes állásban beálltam a
szervezésbe, ügyvezetésbe. Előtte volt
állásom, nem hittük el, hogy a cég önmagában képes annyi munkát, megrendelést
kapni, ami biztosítja a megélhetésünket.
2007-től létrejött az a felállás, hogy van
egy irodánk a tervezéssel, ügyvezetéssel,
és a műhely a kivitelezéssel.

› 2007 előtt hogyan működtetek?
K. Cs.: Nagy volumenű tervezések nem
találtak meg minket. Alapeszközökből kombináltuk a játszótereket, vagy
egy-egy játszóvár lett továbbfejlesztve,
megnövelve, átalakítva, és ezen kellett
finomítani, ezt kellett szabványosítani,
dokumentálni. A kislődi volt az első nagyobb és teljesen egyedi tervezésű munka.

› Bálint, te a faluba áthelyezett műhelyt (társ)vezeted. Mit gondolsz az
elmúlt időszakról?
K. B.: Az elmúlt húsz évben az infrastruktúránk nagyot fejlődött, a műhelyben és a gépi felszereltségben is nagy
változások történtek. Ma egy játszóteret negyedannyi idő alatt megcsinálunk,
mint annak idején. Játszóteret persze
pár darab szerszámmal is lehet csinálni.
Gyakorlatilag most komplett fafeldolgozó üzem és asztalosműhely működik a
háttérben. Minden egyes munkafolyamat nagyrészt gépesítve van. Régen egy
munkafolyamat fél napokat vett igénybe,
ma gyakorlatilag órák alatt elkészül, az
eredmény persze ugyanaz. Annak idején

WE HAVE JUS T T URNED 20 – ILONA MALOM MŰHELY

64

Filed under the address of Kapolcs, Kültelek 1, the former mill of Ilona-malom lives on in the name of Ilona Malom Műhely Bt. They are among the greatest in the
country who build playgrounds in their own characteristic style, using logs, unique execution and a natural look. In the field of playgrounds, they have knowledge
that goes beyond the scope of everyday manufacturing companies. This is due to both quality and uniqueness, but also to the inspiring message behind their
implements. They are constantly working on the development of their design by maintaining close two-way feedback between planning and manufacture. Their
work is hugely popular and has earned recognition among designers and users alike.
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2000-ben alapítottuk meg a céget, addigra volt annyi megkeresésünk, hogy ez
indokolttá vált. Az első nagyobb szabású munkánk a szentendrei skanzenben
volt, ahol Herczeg Ági és Szűcs Gábor
tájépítészek (Pagony) készítették el a
terveket. Ezután rögtön, 2001-ben Kő
Boldizsár kért fel a Zöld Péterben való
együttműködésre, ahol a cetet, a napházat, padokat építettük. Itt ismerkedtünk
meg azzal a már említett szobrász baráti
körrel, amellyel azóta is folyamatos az
együttműködés. Kotormán Laciék egy
időben Kapolcsra is leköltöztek, itt laktak a malomnál.

› Az utóbbi tíz évben nagy, egyedi
tematikájú játszótereket építetek.
Előtte másokkal együttműködve, illetve egy-egy eszköz fejlesztésén
dolgoztatok. Voltak külf öldi hatások,
találkozások?
K. Cs.: Külföldön, egy-két korai saját munkát leszámítva, elsősorban a
Kukukkal dolgoztunk együtt. Az ő terveik alapján, az ő szervezésükben, csak a
megvalósításban való közreműködéssel.
Erdélyben és Németországban is dolgoztunk nekik. Szoros kapcsolatunk volt,
ami később amiatt szakadt meg, mert
nekünk itthon nagyobb munkáink lettek,
már nem volt szabad kapacitásunk. Hívtak még pár évig, hogy segítsünk. Nepálba is mehettünk volna.

› Jó, hogy van tematika?
K. Cs.: Nem szükségszerű, de szerintem
fontos eleme a játéknak. Erősíti az élményszerűséget, meglódítja a fantáziát,
segít belehelyezkedni a valóstól eltérő
játékvilágba. Persze ugyanígy tematika
egy parkerdőben vagy nemzeti parkban
az adott élővilág bemutatása. Szerintem
ez jól működik. Előszeretettel alkalmazunk történet nélküli természeti tematikát, főleg állatkertekben: például a
jászberényi állatkertnél Kelet-Ázsia volt
a helyszín, a veszprémi állatkertben a
szavannát, míg Győrben Dél-Szudánt
építettük meg. Ezek nem egy történetbe
helyezve jelennek meg, mint egy népmesei játszótér, amire már szintén volt
példa, inkább Kő Boldizsár munkáira
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jellemzőek. Ő a hazai tematikus játszóterek másik jeles képviselője.

hatnának finoman az elvett örökségre, és
a tovább élő összetartozásra.

› Van olyan tematika, amit visszautasítotok?

› Hogyan működik most a cég, hányan
vagytok?

K. B.: Akkor próbálunk a szabványra hivatkozni.
K. Cs.: Lehet technikai oka is, de van,
ami nem egyeztethető össze a játszókörnyezettel. Van egy határ, ameddig egy
játszótéren szerintünk elmehetünk. Van
például egy megkeresésünk most Trianon
témájához kapcsolódóan, de szerencsére
egyetértettünk abban, hogy nem lehet a
játékot és a gyászt összeegyeztetni. Egy
Kós Károly stílusú faszerkezetből álló finom utalás jutott elsőre eszembe. A formai elemek határon túli kapcsolatai utal-

K. Cs.: Tizennégyen vagyunk, abból hatan a régi csapat, a cégtulajdonosok. Az
irodán négyen, a műhelyben tízen dolgoznak jelenleg. Két csapatban, párhuzamosan építjük a játszótereket. Az egyik
csapatot az öcsém, Kocsis Zoltán vezeti,
a másikat Bálint. Ők ketten irányítják a
kivitelezéseket. Velük dolgozik még Horváth Csongor is, aki a cégalapítástól részese a játszótérépítésnek. A gyártás a
faluban lévő asztalosműhelyünkben történik, a művészi festéseket Széplaki Nóra
készíti. A Zöld Péter1 óta tagja a csapat1 Zöld Péter játszótér, Millenáris, Budapest

nak Gerstenkorn Román szobrászművész, akinek fantasztikus szobrait sokan
szeretik. Neki saját műhelye van. Sokat
dolgozunk együtt Kotormán László, Norbert és Patrik szobrászokkal is. Edvárddal 2009-ben találtunk egymásra, amikor
leköltözött Budapestről. A kislődi kalandparkba épült akkoriban a sobri vár,
amelyet Edvárd Vincze Attila Pagonyos
tájépítésszel tervezett. A játszóeszközök
tervezésébe akkor már Viola is bekapcsolódott, a megépítés után azóta Edvárddal
együtt dolgozunk.

› 2009-ben megváltozott valami?
K. Cs.: Igen, Edvárd kreativitása lendületet adott az egyedi tervezésű eszközöknek. De én 2007-től jelölném a változást.
Állatkert, Budapest

Ettől fogva én teljes állásban beálltam a
szervezésbe, ügyvezetésbe. Előtte volt
állásom, nem hittük el, hogy a cég önmagában képes annyi munkát, megrendelést
kapni, ami biztosítja a megélhetésünket.
2007-től létrejött az a felállás, hogy van
egy irodánk a tervezéssel, ügyvezetéssel,
és a műhely a kivitelezéssel.

› 2007 előtt hogyan működtetek?
K. Cs.: Nagy volumenű tervezések nem
találtak meg minket. Alapeszközökből kombináltuk a játszótereket, vagy
egy-egy játszóvár lett továbbfejlesztve,
megnövelve, átalakítva, és ezen kellett
finomítani, ezt kellett szabványosítani,
dokumentálni. A kislődi volt az első nagyobb és teljesen egyedi tervezésű munka.

› Bálint, te a faluba áthelyezett műhelyt (társ)vezeted. Mit gondolsz az
elmúlt időszakról?
K. B.: Az elmúlt húsz évben az infrastruktúránk nagyot fejlődött, a műhelyben és a gépi felszereltségben is nagy
változások történtek. Ma egy játszóteret negyedannyi idő alatt megcsinálunk,
mint annak idején. Játszóteret persze
pár darab szerszámmal is lehet csinálni.
Gyakorlatilag most komplett fafeldolgozó üzem és asztalosműhely működik a
háttérben. Minden egyes munkafolyamat nagyrészt gépesítve van. Régen egy
munkafolyamat fél napokat vett igénybe,
ma gyakorlatilag órák alatt elkészül, az
eredmény persze ugyanaz. Annak idején
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szóterek építését, de lehet, hogy kevesebb igény lesz erre egy-két év múlva, ha
kifutnak az uniós források. El kell kicsit
mozdulni abba az irányba, hogy mások
által is telepíthető jópofa eszközöket
tudjunk szállítani.
K. B.: Új kihívások mindig jönnek.
De lehetne mást is csinálni. Szívesen
asztaloskodom, amit tizenöt éve nem
csináltam. Engem nem hozna zavarba,
ha nem akácrönköket kellene emelgetni egész nap. Alapvetően a játszótér az
egyik legjobban fizető famunka, de nem
panaszkodnék, ha lehetne finom bútorokat csinálni.

Lupa-tó, Budakalász

kézzel csiszoltad a deszkákat, ma géppel,
így időtállóbb, tartósabb az anyag. Kempingbiciklivel kezdtünk, most mountain
bike-kal száguldozunk. Van egy rönkhasító szalagfűrész, amivel az alapanyagot
dolgozzuk fel, targonca, mind olyan dolgok, amik meggyorsítják, könnyebbé teszik a munkát. Más emberekkel dolgozni
azért volt jó, mert láttad, mások hogyan
csinálják, mit érdemes abból átvenni.
Megtaláltuk azokat a dolgokat, amelyek
a kültéri építésben a legmegbízhatóbbak:
jó minőségű csavarkötések, kötelek, faanyaghasználat. Kiforrott lett a stílus.
Aztán persze jönnek új igények, ötletek,
amelyeken újra el lehet gondolkodni.
P. V.: De azokat sem kísérleti jelleggel,
próbálkozós tempóban vagy kapacitással tudjuk megvalósítani, hanem sokkal
kiforrottabb válaszokat tudunk adni.
K. Cs.: A kiegészítők tekintetében: kötélhasználat, hintaülőkék, hintacsuklók,
felfüggesztések − azt használjuk, amit
a top, előre sorolt nyugat-európai vagy
skandináv gyártók.
K. B.: Amiket persze mindenki Kínából hoz.
K. Cs.: Ami lényegi különbség, hogy nem
az ár minimalizálására törekszünk. Nem az
olcsóbb, egyszerűbb kiegészítőket választjuk, hanem azokat a megoldásokat, amelyek megbízhatóak, tartósak. Emiatt is, az
ár alapján a drágább kategóriában vagyunk.

főiskolának, Dénes István (most Új-Zélandon szobrászművészként él), akinek
műhelye is volt. De Bálint akkor már asztalosműhelyben dolgozott Szigligeten, és
a lelkes népfőiskolások csapatával elkészült az első játszótér.

› Kiforrott, amit csináltok. Hogyan tovább?
K. B.: Azt gondolom, igen, kiforrott.
Mostanra jutottunk el oda, hogy végre
nyugodtan dolgozhatunk, hogy nem azon
kell gondolkodni, milyen gép hiányzik
még. És hogy végre pénzt is keresünk,
az sem olyan nagy baj. De a malom húsz
év alatt sem készült el. Nem a saját zsebünkbe forgattuk vissza azt az értéket,
amit megteremtettünk, hanem gyakorlatilag a céget fejlesztve éltünk. Most van
az a pont, hogy a családjaink életterének
javára tudunk lépni egyet.

› Ti Kapolcs külterületén egy egykori malomépületbe költöztetek. Miért?
K. B.: A kezdeti lépések a népfőiskolából indultak. Amikor onnan kiszorultunk,
Tapolcán, a szülői ház kertjében történtek az első önálló szárnypróbálgatások,
a szomszédok nagy örömére. Hamar kiderült, hogy a kertes házas övezet nem
alkalmas a hangos és poros műfajhoz.
A szomszédok türelme elfogyott. Kellett

› Menjünk vissza a múlt századba!
K. B.: Alapvetően fafaragó szakkörként
egy népfőiskolán indult az egész. Faragókéseket készített a társaság, és a rovásfaragást tanulgatta. A legelső játszótér
1991-ben készült Nemesgulácson. Csaba,
Zoli és én voltunk a népfőiskolai társaság
tagjai. Voltak rajtunk, fafaragókon kívül
fotósok, irodalmi színpad és a néptánc.
K. Cs.: Úgy indult, hogy a népfőiskola
szervezett nyári tánctáborokat a környező falvakban. Ahhoz, hogy megkapjuk az
infrastruktúrát, felajánlottunk a falvaknak egy játszóteret, ami abban az időszakban készült el, amikor a tánctábor
volt. Aki tanította a fafaragást, Franta
Dezső restaurátor már épített előtte játszóteret. Volt egy asztalos tagja is a nép-
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› A húsz év alatt biztosan nem zajlott minden békésen, gondolom, voltak, vannak
összezördülések.

egy olyan helyet keresni, ahol tudunk
dolgozni, és akár lakni, ahol nem zavarunk senkit. Alapvetően a társaság nagy
része környékbeli volt, nagyon messze
senki sem akart menni. 1998-ban megtaláltuk az Ilona-malom épületét Kapolcs
külterületén. Ide költöztünk, itt is laktunk páran, amikor már sikerült lakható
állapotot létrehozni. Nagyon sokáig itt
folyt a munka is. A faluban lévő műhely-

be öt évvel ezelőtt költöztünk be, egy régi
tsz-istálló egy részét és a területet vettük
meg. Most nagyobb a műhely és a terület, de már ez is kicsinek tűnik, kinőttük.
Jelenleg két család, Csabiék és mi lakunk
a malomban, a többiek bent Kapolcson.

› Mi a vidéki élet előnye, hátránya?
K. B.: Akkor ezen nem gondolkodtunk.
Érdekes, hogy Kapolcson tartják a Művészetek Völgye nevet viselő vezető fesztivált, de a falu mégis hervadófélben van.
Jó tíz évvel ezelőtt volt a faluban általános iskolai felső tagozat, óvoda, posta.
Ma mozgó posta van. Egy kihaló falu ez
is. Mi vagyunk a legnagyobb foglalkoztató, és az iparűzési adó legnagyobb befizetője a falunak. Vállalkozások minimális
számban működnek.

› Ti pedig bevittétek a műhelyt egy kihalófélben lévő faluba.
K. B.: A legnagyobb probléma, hogy a fiatalok nem tudtak itt megmaradni. A 30-as,
40-es korosztály nincs jelen a faluban,
generációk tűntek el. Mi az Ilona-malommal többen csináltunk egy nagy vállalkozást, amit családi szinten nehezebben lehetne létrehozni. Vannak kísérletek, van
például egy jól működő szörpüzem. Ez
Békéscsaba

egy speciális helyzetben lévő falu, mert
a 365 nap itt csak a fesztivál tíz napjáról
szól. Aki jó helyen lakik, az ki tudja adni a
kertet. Nincs konyhakert, disznót is csak
egy-két helyen tartanak. A Budapestről
rendezett fesztivál megváltoztatta a falu
életét: a konyhakertek eltűntek, minden
eltűnt. A falusi életforma semmivé lett,
sok ház már csak nyaraló.

› Elégedettek vagytok? Mi a jövőképetek?
K. Cs.: Van ismertségünk, van hírünk.
Nemcsak a gyártási infrastruktúra van
meg, hanem a név, a brand is. Gyakorlatilag várólista van a megkereséseknél,
nemigen győzzük. Van egy érdekes része
a munkánknak, amiről eddig nem beszéltünk. Az ország területén, néha azon
kívül is épülnek a játszóterek, ami sok
utazással és helyszíni munkával jár. Az
életkor előrehaladtával ez egyre nyűgösebb. Munkavállalói téren egyre nehezebb találni embert, aki erre hajlandó.
El kell gondolkodni, hogy ez a fajta építés, ami az egyedileg épített játszóterekkel kapcsolódik össze, fenntartható-e,
vagy kicsit át kell terelni a gyártás irányába, ami az új gépekkel végezhető a
kapolcsi létezés mellett. Üzletileg nem
lenne cél, hogy elhagyjuk az egyedi ját-

K. Cs.: Persze, küzdelem mindig van.
Már csak Bálinték és mi maradtunk itt
a malomépületben. Az eredetileg közös
konyhán lévő közösségi projekt mára eljutott odáig, hogy társasházzá alakítjuk
át a malmot.
K. B.: A cég is beköltözött a faluba, mert
itthon dolgozni sem egyszerű. A műhely
zajos és poros, itt is eljutottunk odáig,
mint anno Tapolcán. Most az ember elmegy a munkahelyére, tudja csinálni a
dolgait. Az elején cél volt, hogy egy helyen legyen a munkahelyünk és a lakhelyünk, a növekedéssel ez nyűgössé vált.
De másfél kilométer azért nem távolság.
P. V.: Növekedett a cég, emellett növekedett mindenkinek a saját családja. Mások lettek a lakhatási igények. Nem lehetett tovább bővíteni házon belül, amíg
itt volt az asztalosműhely. Régen voltunk
kilencen, most van kilenc gyerek. Van,
ami elhal, van, ami átalakul a mindennapi életünkben.
Zs. B.: Ez egy természetes fejlődési, átalakulási folyamat. A gyerekeink is továbbléptek, Pestre járnak gimnáziumba.
Ők már másképp, nehezebben élték meg
ezt a „tanyasi” létet.
P. V.: Persze, hiszen nem az van, hogy kilépek a kapun, és ott a szomszéd, akivel
lebringázok az utcán, hanem mindenért
autóba kell ülni. Sajnos forgalmas főút
van mellettünk, emiatt nem tudunk be-
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K. B.: Amiket persze mindenki Kínából hoz.
K. Cs.: Ami lényegi különbség, hogy nem
az ár minimalizálására törekszünk. Nem az
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› Kiforrott, amit csináltok. Hogyan tovább?
K. B.: Azt gondolom, igen, kiforrott.
Mostanra jutottunk el oda, hogy végre
nyugodtan dolgozhatunk, hogy nem azon
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még. És hogy végre pénzt is keresünk,
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› Ti Kapolcs külterületén egy egykori malomépületbe költöztetek. Miért?
K. B.: A kezdeti lépések a népfőiskolából indultak. Amikor onnan kiszorultunk,
Tapolcán, a szülői ház kertjében történtek az első önálló szárnypróbálgatások,
a szomszédok nagy örömére. Hamar kiderült, hogy a kertes házas övezet nem
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› A húsz év alatt biztosan nem zajlott minden békésen, gondolom, voltak, vannak
összezördülések.
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itt volt az asztalosműhely. Régen voltunk
kilencen, most van kilenc gyerek. Van,
ami elhal, van, ami átalakul a mindennapi életünkben.
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menni a faluba biciklivel: nagyon veszélyes. De érdekes, hogy a gyerekeinknek
mennyire természetes ez a hely is, és a
városi közeg is. A gyökereiket mindenesetre erre a vidékre eresztették le, ide
fognak mindig is hazajönni.
K. Cs.: A vízióról egy fontos gondolat.
Úgy érzem, ma az egyik legnagyobb kihívás előttünk, hogy egyeztessük a vízióinkat. Úgy működünk, olyan tempóban,
olyan nyomás alatt, hogy sajnos sok mindent nem beszélünk ki/meg.
K. B.: Igen, gyorsabban jönnek a feladatok, ha valamin elcsúszol, besűrűsödik a
program. Ha fontos átadási határidő van,
akkor gyakran nagy a hajtás a végére.
K. Cs.: Igazából az építőipar része vagyunk, mi többnyire nagy generálkivitelezőkkel szerződünk. Sokszor olyan
projektek keretében valósulnak meg a
játszótereink, amelyek sokmilliós beruházások, és mi az utolsó láncszemek vagyunk. Gyakori probléma, hogy le akarják
cserélni a tervekben szereplő játékainkat
olcsóbbakra. De a játszótér eléggé populáris műfaj, és van egy, a népszerűségből
eredő támogatottságunk. Nem mellesleg,
említsük meg a jó kapcsolatunkat a tervezőkkel. A közösen megálmodott, megtervezett dolgokat igyekszünk úgy megvalósítani, ahogy a tervező gondolta. Ezt nem
lehet kihagyni a sikersztorink mögül.
P. V.: Azért is el kell gondolkodnunk a
jövőn, mert folyamatosan változik a saját
életünk, és vele a munka is. Most Edvárd
építkezik, én a legkisebb gyermekemmel
még otthon vagyok, de persze a tervezés
nem állhat meg.

ségépítést is vállalunk. Van már több
gyakorlati tapasztalatunk arról, milyen
az, ha bevonjuk a majdani használó közösséget a tervezésbe és a kivitelezésbe.
Fontos élmény ez mindenkinek: milyen
azt kitalálni, megtervezni, megvalósítani,
betonozástól a festésig közösen. Ez is a
társadalmi vállalkozás részeként értelmezhető küldetés.

› Mit mondanátok a fiataloknak, mit csináljanak?
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› A gyerekeiteken keresztül hogyan látjátok a jövőt?

után velünk maradt dolgozni. Ezen is el
lehet gondolkodni, hogy az eltűnő munkaerőt hogyan lehet megfogni, itt tartani,
perspektívát, jövőképet adni a fiatalságnak. Vannak többen is, akik nálunk kezdtek, és saját lábukra álltak. Nem feltétlenül játszótérkészítésben, de a faiparban.
Jó látni, hogy ők itthon maradtak, és jó
szakemberekként dolgoznak.

K. B.: Friss élmény, hogy nyári munkásokként a haverjaink gyerekei jönnek már
hozzánk dolgozni.
P. V.: Nemcsak a játszóeszközeinken, a
munkáinkon keresztül szólítjuk meg a fiatalságot, hanem beállhatnak a munkavégzés oldalára is. Ez is fontos küldetés,
hogy ebben mit lehet mutatni a fiataloknak. A jelenlegi munkatársaink között is
van olyan, aki a szakiskolából gyakorlatra jött hozzánk, és az iskola elvégzése

› A kétkezi munka örömét hogyan lehet
átadni?

Cerkafirka, Budapest

Békéscsaba

K. B.: A fiatal generáció körül túl sok az
okos gép. Nyáron egy barátom fiával dolgoztam, aki most gimnáziumba ment, de
három napot a műhelyben töltött. Azt
mondta az apjának, hogy inkább asztalos
lesz. Szeretik a gyerekek ezt a szakmát,
tetszik nekik. Manapság felértékelődik a
kétkezi munka. Igazán jó szakembereket
nehezen találsz. Két kézzel, fával dolgozni

szép dolog, de komoly befektetés és kitartó munka kell ahhoz, hogy eljuss idáig.
P. V.: Nehéz, mert a saját gyerekeinken
is azt látom, hogy most azonnal, és mindent..., és még... De hogyan tud az ember
lassítani, hogyan tudja a saját gyerekét is
rávezetni, hogy mindezek mögött munka
van? Még nehezebb, ha egy tanuló idekerül Bálint mint mester mellé. Hogyan
tudja ő ezt átadni, mivel tudja megfogni?
Ha valaki erre fogékony, csak a jó példán
keresztül lát bele. Azt látja, hogy Bálint
megelégedett a munkájával, hogy ő alkotott, teremtett valamit, és lehet, hogy ez
megérinti a tanulót is. Volt olyan gyerek,
aki az építőipari szakiskola, és most az
egyetem mellett is itt volt nyári munkán,
mert valamit lát ebben a dologban. Látjuk, ahogy fejlődik, javul a teljesítménye,
a munkához való hozzáállása.
Nem beszéltünk még arról, hogy közös-

Zs. B.: A malmos gyerekek közül többen Pesten tanulnak tovább, művészeti
iskolában. Ha nem is öröklik meg tőlünk
a szakmánkat, mindenképpen azt látták,
hogy alkotás van körülöttük, ebben nőttek fel. Régen itt volt a műhely, sokkal
jobban beleláttak az alkotó folyamatokba, kreatív emberek között élték a mindennapjaikat. Kaptak egy irányultságot,
de nem mi terelgettük őket e felé, hanem
belőlük nőtt ki ez az elhatározás. Ezt, ha
továbbviszem a játszóterekre, én bízom
benne, hogy a munkáinkkal van hatásunk a játszótereket használó gyerekekre
és későbbi életükre. Nem mindegy, hogy
milyen játszóteret csinálunk, milyen az
épített környezet, amit látnak a játék
során. Az ott kapott inspirációknak biztosan lesz befolyásuk arra, hogy milyen
felnőttekké válnak.
P. V.: Visszakapcsolva, hogy miért tartjuk fontosnak a szobrászatot a játszótereken, Román értelmezését szeretném
idézni. Számomra nagyon szép gondolat,
hogy ezekkel az alkotásokkal nemcsak
a gyereket fogjuk meg, hanem a felnőttet is, aki ott van vele. A szülőn keresztül működnek ezek a műalkotások, ez egy
közös tapasztalás. Egy gyerek önmagában
is élményként élheti meg az ott álló valamit, növényt, állatot, tündért, csodalényt.
Közben a szülőnek/nagyszülőnek ott a
tudása/ismerete a szobor által közvetített
világgal kapcsolatban, amit ennek segítségével a kicsik számára is át tud adni.
Csak fantázia kérdése, hogy közösen építsenek új világokat. Egy szép játszószobor,
és − továbbfűzve a gondolatot – egy jó
játszótér a felnőttet is játékra hívja, ébren
tartja benne a játék képességét.
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Az idei Héttorony Fesztivál abban az értelemben is egyedi, hogy az új helyszínek mellett két olyan is szerepel a listán, ami
a Makovecz Imrére vonatkozó kormányhatározat értelmében támogatásban részesült. A felújítási munkák el is készültek. Ez a két
település: Kakasd és Bak. Ünnep az ünnepben. Zene az építészetben. Itt, Kakasdon, külön ünnep a ma esti kiállításmegnyitó.
Az 1992-es sevillai világkiállítás után ez a tizedik Héttorony Fesztivál.

Tízszer hét az hetven. Ma két fiatal hetvenéves építészt köszöntünk. Az építészeti kiállítások általában egy ember
munkásságát mutatják be. Természetesen építészirodák, műhelyek is kiállítanak. Vagy akár egy csoportosulás is
megjelenik egy-egy tárlattal. A Mester és
Tanítvány reláció sem ritka, bár az utóbbi időben ez a kapcsolat kezd eltűnni az
alkotó emberek szótárából. A Mester és
Tanítvány viszony feltételez egyfajta időbéli különbséget.
De mi köt össze két azonos korú, egyidős
fiatal építészt, hogy egymást kiegészítve,
egy nagyon bensőséges tárlaton együtt
szerepeljenek?
Talán a barátság. De valójában többről
van szó, mint barátságról. Egyikük Pécsett él, a másikuk Kassán. Hamvas Béla
Öt géniusza szerint az egyik Délen, a
másik Északon. Hamvas Béla által Az öt
géniuszban megfogalmazott nemzetkarakterek a következők: 		
„Az öt géniusz ereje a derűs életeszmény
(Dél), a kultiváltság és a szociális egyensúly (Nyugat), a természetközelség és
érzékenység (Észak), a szabadságvágy
(Kelet), és a szövevényes gazdagság (Erdély) ma és most elsősorban a személyiség kérdése, de olyan értelemben, hogy
a népen belül egység és rend és magas
színvonal csak abban az esetben valósítható meg, ha ez az öt géniusz az emberek
sokaságában harmonikusan tudatossá
válik. Magyarnak lenni annyit jelent,
mint az öt géniusz világában egyensúlyt teremteni.” Ennek alapján Dévényi
Sándor a derűs életeszmény, míg Pásztor
Péter a természetközelség és érzékenység képviselője. És ők ketten egyensúlyt
teremtő emberek. Hiszen Dévényi Sándor a főváros és vidék egyensúlytalan
helyzetén próbál javítani egész életében.

Pásztor Péter a magyar−szlovák kapcsolat terén teszi ugyanezt a Felvidéken és
Magyarországon is. (Pásztor Péterrel
következő lapszámunkban beszélgetünk
– a szerk.)
De mi köt össze két azonos korú, egyidős
fiatal építészt, hogy egymást kiegészítve
egy nagyon bensőséges tárlaton együtt
szerepeljenek?
Talán a küldetéstudat? „Minden cselekedetünk az emberiség kollektív tudására épül, így az építés is. Az építészetből
engem a folytonosság érdekel. Hogyan
illeszkedik bele az elődeink által hátrahagyott kultúrába, hogyan hasznosítjuk
tudásukat, hogyan fejlesszük tovább, mit
adunk hozzá? Építésznyelvre fordítva ez
az illeszkedés parancsa. Ez a parancs
másképpp hangzik, ha értékes épített,
vagy természeti környezetbe tervezünk,
ahol a meglévő érték megóvása, értelmezése, továbbfejlesztése a feladat, s
másképp, ha értéktelen, szlömös környezetben dolgozunk, ahol egy új érték megteremtése a cél. Az ember alkotta építés a
teremtés folytatása, a természeti környezet szerves. Így kell cselekednünk.”
„Úgy érzem, legfőbb ideje elgondolkozni, hogy mi, építészek helyesen cselekszünk-e; hogy nem hagytuk-e magunkat
elcsábítani egy olyan útra, ahol át akarjuk formálni a természetet a saját képmásunkra, elfelejtve azt, hogy a természetet
és a környezetünket nem tudjuk legyőzni
vagy átalakítani, ezekkel csak legföljebb
együtt létezni tudunk – alázattal és tisztelettel! Mintha félnénk (és ebből az építészeket egyáltalán nem lehet kihagyni)
tovább gondolkodni, illetve a gondolatokat tovább fejleszteni. Az egyik gondolat szüli a másikat, és való igaz, hogy
aki nincs tisztában az értékrendekkel, az
nagyon könnyen dezorientálódik. Termé-

Fényfestészet a fesztivál alkalmából, Kakasd

szetesen ez gyakran a tovább gondolkodás elmulasztásához vezet. Az ilyen gondolkodás azonban könnyen lehet ennek
az országnak a veszte! Éppúgy, mint az
ellenkezője – a legkülönbözőbb, újfajta
kozmopolita befolyások esztelen importja anélkül, hogy eléggé szembesítenénk
azzal, ami már van, vagy volt.”
Egymás után olvasva a két idézetet tőlük, nem lehet eldönteni, hogy melyik
mondat melyiküktől származik. Vagy
mintha együtt írták volna.
De mi köt össze két azonos korú, egyidős
fiatal építészt, hogy egymást kiegészítve
egy nagyon bensőséges tárlaton együtt
szerepeljenek?
Talán Makovecz Imre és az organikus
építészet? Igen, mert mindkettőjük életében sorsdöntő pillanat volt találkozásuk
Makovecz Imrével, és a belőle sugárzó
szellemiséggel. Dévényi Sándor alapító
tagja volt az 1989-ben megalakult Kós
Károly Egyesülésnek, jelenleg pedig az
egyik elnöke és összetartó ereje a jövőjét kereső szervezetnek. Pásztor Péter
Makovecz Imre hívására a Vándoriskolát
megelőző időkben kóstolt bele a vándoréletbe, és dolgozott nála fiatalabb építészekkel, telve tanulásvággyal.
De mi köt össze két azonos korú, egyidős
fiatal építészt, hogy egymást kiegészítve
egy nagyon bensőséges tárlaton együtt
szerepeljenek?
Most már a talán szó elhagyásával: a barátság, a küldetéstudat, Makovecz Imre
személye, és az építészet szeretete. Két
szív-emberről van szó, akik a száj-emberek információn alapuló, és a fej-emberek
adaton alapuló világa helyett az érték- és
tudásalapú világot képviselik. Hogy ezek
után miért nem térek ki a kiállítók építészeti világára? Mert magukért beszélnek.

K I Á L L Í TÁ S ME G N Y I T Ó
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Az idei Héttorony Fesztivál abban az értelemben is egyedi, hogy az új helyszínek mellett két olyan is szerepel a listán, ami
a Makovecz Imrére vonatkozó kormányhatározat értelmében támogatásban részesült. A felújítási munkák el is készültek. Ez a két
település: Kakasd és Bak. Ünnep az ünnepben. Zene az építészetben. Itt, Kakasdon, külön ünnep a ma esti kiállításmegnyitó.
Az 1992-es sevillai világkiállítás után ez a tizedik Héttorony Fesztivál.

Tízszer hét az hetven. Ma két fiatal hetvenéves építészt köszöntünk. Az építészeti kiállítások általában egy ember
munkásságát mutatják be. Természetesen építészirodák, műhelyek is kiállítanak. Vagy akár egy csoportosulás is
megjelenik egy-egy tárlattal. A Mester és
Tanítvány reláció sem ritka, bár az utóbbi időben ez a kapcsolat kezd eltűnni az
alkotó emberek szótárából. A Mester és
Tanítvány viszony feltételez egyfajta időbéli különbséget.
De mi köt össze két azonos korú, egyidős
fiatal építészt, hogy egymást kiegészítve,
egy nagyon bensőséges tárlaton együtt
szerepeljenek?
Talán a barátság. De valójában többről
van szó, mint barátságról. Egyikük Pécsett él, a másikuk Kassán. Hamvas Béla
Öt géniusza szerint az egyik Délen, a
másik Északon. Hamvas Béla által Az öt
géniuszban megfogalmazott nemzetkarakterek a következők: 		
„Az öt géniusz ereje a derűs életeszmény
(Dél), a kultiváltság és a szociális egyensúly (Nyugat), a természetközelség és
érzékenység (Észak), a szabadságvágy
(Kelet), és a szövevényes gazdagság (Erdély) ma és most elsősorban a személyiség kérdése, de olyan értelemben, hogy
a népen belül egység és rend és magas
színvonal csak abban az esetben valósítható meg, ha ez az öt géniusz az emberek
sokaságában harmonikusan tudatossá
válik. Magyarnak lenni annyit jelent,
mint az öt géniusz világában egyensúlyt teremteni.” Ennek alapján Dévényi
Sándor a derűs életeszmény, míg Pásztor
Péter a természetközelség és érzékenység képviselője. És ők ketten egyensúlyt
teremtő emberek. Hiszen Dévényi Sándor a főváros és vidék egyensúlytalan
helyzetén próbál javítani egész életében.

Pásztor Péter a magyar−szlovák kapcsolat terén teszi ugyanezt a Felvidéken és
Magyarországon is. (Pásztor Péterrel
következő lapszámunkban beszélgetünk
– a szerk.)
De mi köt össze két azonos korú, egyidős
fiatal építészt, hogy egymást kiegészítve
egy nagyon bensőséges tárlaton együtt
szerepeljenek?
Talán a küldetéstudat? „Minden cselekedetünk az emberiség kollektív tudására épül, így az építés is. Az építészetből
engem a folytonosság érdekel. Hogyan
illeszkedik bele az elődeink által hátrahagyott kultúrába, hogyan hasznosítjuk
tudásukat, hogyan fejlesszük tovább, mit
adunk hozzá? Építésznyelvre fordítva ez
az illeszkedés parancsa. Ez a parancs
másképpp hangzik, ha értékes épített,
vagy természeti környezetbe tervezünk,
ahol a meglévő érték megóvása, értelmezése, továbbfejlesztése a feladat, s
másképp, ha értéktelen, szlömös környezetben dolgozunk, ahol egy új érték megteremtése a cél. Az ember alkotta építés a
teremtés folytatása, a természeti környezet szerves. Így kell cselekednünk.”
„Úgy érzem, legfőbb ideje elgondolkozni, hogy mi, építészek helyesen cselekszünk-e; hogy nem hagytuk-e magunkat
elcsábítani egy olyan útra, ahol át akarjuk formálni a természetet a saját képmásunkra, elfelejtve azt, hogy a természetet
és a környezetünket nem tudjuk legyőzni
vagy átalakítani, ezekkel csak legföljebb
együtt létezni tudunk – alázattal és tisztelettel! Mintha félnénk (és ebből az építészeket egyáltalán nem lehet kihagyni)
tovább gondolkodni, illetve a gondolatokat tovább fejleszteni. Az egyik gondolat szüli a másikat, és való igaz, hogy
aki nincs tisztában az értékrendekkel, az
nagyon könnyen dezorientálódik. Termé-

Fényfestészet a fesztivál alkalmából, Kakasd

szetesen ez gyakran a tovább gondolkodás elmulasztásához vezet. Az ilyen gondolkodás azonban könnyen lehet ennek
az országnak a veszte! Éppúgy, mint az
ellenkezője – a legkülönbözőbb, újfajta
kozmopolita befolyások esztelen importja anélkül, hogy eléggé szembesítenénk
azzal, ami már van, vagy volt.”
Egymás után olvasva a két idézetet tőlük, nem lehet eldönteni, hogy melyik
mondat melyiküktől származik. Vagy
mintha együtt írták volna.
De mi köt össze két azonos korú, egyidős
fiatal építészt, hogy egymást kiegészítve
egy nagyon bensőséges tárlaton együtt
szerepeljenek?
Talán Makovecz Imre és az organikus
építészet? Igen, mert mindkettőjük életében sorsdöntő pillanat volt találkozásuk
Makovecz Imrével, és a belőle sugárzó
szellemiséggel. Dévényi Sándor alapító
tagja volt az 1989-ben megalakult Kós
Károly Egyesülésnek, jelenleg pedig az
egyik elnöke és összetartó ereje a jövőjét kereső szervezetnek. Pásztor Péter
Makovecz Imre hívására a Vándoriskolát
megelőző időkben kóstolt bele a vándoréletbe, és dolgozott nála fiatalabb építészekkel, telve tanulásvággyal.
De mi köt össze két azonos korú, egyidős
fiatal építészt, hogy egymást kiegészítve
egy nagyon bensőséges tárlaton együtt
szerepeljenek?
Most már a talán szó elhagyásával: a barátság, a küldetéstudat, Makovecz Imre
személye, és az építészet szeretete. Két
szív-emberről van szó, akik a száj-emberek információn alapuló, és a fej-emberek
adaton alapuló világa helyett az érték- és
tudásalapú világot képviselik. Hogy ezek
után miért nem térek ki a kiállítók építészeti világára? Mert magukért beszélnek.
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Esztány Győző megnyitóbeszéde, fotó: Mohácsi Szilvia
Szeretettel köszöntök mindenkit itt, a
Makovecz Imre (1935−2011) Kossuth-díjas
magyar építész által tervezett templomtérben. Az a megtisztelő feladat jutott számomra, hogy az Imre bácsi (engedjék meg,
hogy így szólítsam) rajzaiból és grafikáiból
álló kiállítást megnyissam. A Vándoriskola
intézménye révén, amely egy építészinasiskola, volt alkalmam személy szerint közelebbről is megismerni Imre bácsit.
Később hazakerülve Csíkszeredába, és
egyéni vállalkozást kezdve, nagy örömmel
kapcsolódtam bele ennek az épületnek a
tervezésébe is, részfeladatokat vállalva
Bogos Ernő irányítása alatt, aki éppen akkor dolgozott a részletes kiviteli terveken.
A templomtér a II. vatikáni zsinat szellemében centrális, középen az oltárasztal,
fölötte pedig felülvilágító gúla. A négy
sarkán angyalok vigyázzák a Lent és a
Fent, a Látható és Láthatatlan Világ ös�szekapcsolódását, abban a pillanatban,
amikor a kenyérből Jézus valóságos teste, és a borból Jézus valóságos vére lesz.
A kiállított rajzokon láthatunk angyalszerű lényábrázolásokat, szárnyas tornyokat, fa- és növényszerű formákat,
amelyek megjelennek az általa tervezett
épületeken, építményeken. Katolikus
hitünk szerint az angyalok szabad akarattal és értelemmel rendelkező, földi
test és nem nélküli személyek, teremtett
szellemi lények. De miért és hogyan kerültek be Imre bácsi víziójába? Imre bácsi az 1970-es, 1980-as években a népi
építészetet tanulmányozta, és a növények gazdag formavilágából is merített.
Angyalábrázolásait többek között Wim
Wenders német filmrendező Berlin felett
az ég című, 1987-es filmje is ihlette. Az
építész és a filmrendező kapcsolatba kerültek, leveleztek. Nagyon foglalkoztatta
őket az angyalábrázolás témája.
Feltehetjük a kérdést: miért?
Imre bácsi szerint az igazi kaland az,
hogy az építészet hogyan tudja összekapcsolni az Eget a Földdel, a Láthatót
a Láthatatlannal, azt, ami megtörtént,
azzal, ami megtörténhetett volna.
Lehetséges ez? Írásai, rajzai, épületei olyanok, mint a költészet: rejtettek, racionálisan nem megragadhatóak.
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Ezért én most inkább kérdéseket tennék
fel, olyan kérdéseket, amelyek szerintem
Imre bácsit nagyon foglalkoztatták. A
soron következő kérdésfelvetések és válaszkeresések meglátásom szerint sugároznak az alkotásaiból.
Mi az építészet? Egy része az Egész Valóságomnak? Mi a Rész és az Egész kapcsolata? Felfedezhető-e, megtapasztalható-e
a Részben az Egységes Egész? Eszerint az
építészet is szólhat az Egészről?
Mi a születés, növekedés és pusztulás
(halál) valójában, hogyan van ez egy fában, növényben, hogyan van ez bennem,
miből fakad az élet, mi élteti az életet, mi
az, ami pusztítja?
A szenvedésem elpusztít, vagy megnyitja
látásomat?
A mindennapi fájdalomban, küzdelemben, a szenvedésben, a sok-sok ragaszkodásban és elengedésben, abban, ami
megvalósult vagy megvalósulhatott volna, az élet és az építészet drámájában jelen van-e a Láthatatlan Világ? És ha igen,
akkor hogyan?

Hogyan nyújtózik egy fa, egy növény a
Földből az Ég felé, hogyan teremt kapcsolatot a Látható és Láthatatlan között? Hogyan teremthet az ember, hogyan teremthetek én? Mibe kapaszkodik
a fa, mibe kapaszkodom én? Hol van, mi
az én gyökerem?
Milyen felszínesen élni az életem, és milyen lehet mélységében megélni, megtapasztalni?
Mi az igazi szabadság, mikor és hogyan
lehetek igazán szabad, honnan fakad az
igazi szabadságom?
Lehetséges, hogy a Látható Világot
szemlélve felfedezzek, megtapasztaljak
valamit a Láthatatlanból?
Mi valóságosabb: a Látható vagy a Láthatatlan?
Miért van az, hogy ha a Láthatót a Láthatatlan nélkül szemlélem, minden része
a Valóságnak szétesik,
ha meg együtt szemlélem őket, akkor
minden egységben van mindennel?

Lehet, hogy maga a kapcsolat, ami mindent mindennel összeköt, már a Láthatatlan része?
Lehetséges-e a Látható és Láthatatlan
Világ közötti rejtett kapcsolatot megtapasztalni, a tapasztalatot pedig továbbadni mások számára is?
Hogy Imre bácsi megtalálta-e a kérdéseire (kérdéseinkre) a válaszokat, nem tudhatom. De az biztos, hogy egy dologra
tette fel egész életét, minden alkotásával
egyetlenegy kérdésre kereste a választ!
Arra az egy kérdésre, amely szerintem
minden további kérdést magába foglal,
és így hangzik:
Hogyan kapcsolódhat az Ég a Földhöz, a
Látható Világ a Láthatatlanhoz körülöttünk, bennünk?
Kiállított rajzai is azt üzenik számunkra,
hogy ez fontos, hogy mi is erre figyeljünk!
Hogy racionálisan ez nem megérthető, de
mégis megtapasztalható, ha figyelmesek
vagyunk életünkre, és a Láthatatlannal
való kapcsolatunkra.
Ezért rajzolt, alkotott és építtetett angyalokat templomaira, középületeire.
Úgy, és olyan egyéni formában, ahogyan
azt ő tapasztalta, érzékelte.
Fogadjuk üzenetét nyitott szívvel, és tekintsük meg a kiállítást!

Dalüzenet – Szvorák Katalin jubileumi koncertje

Héttorony Fesztivál

M A K O V E C Z A NG YA L A I K I Á L L Í TÁ S
72

Csíkszereda, 2018

73

Esztány Győző megnyitóbeszéde, fotó: Mohácsi Szilvia
Szeretettel köszöntök mindenkit itt, a
Makovecz Imre (1935−2011) Kossuth-díjas
magyar építész által tervezett templomtérben. Az a megtisztelő feladat jutott számomra, hogy az Imre bácsi (engedjék meg,
hogy így szólítsam) rajzaiból és grafikáiból
álló kiállítást megnyissam. A Vándoriskola
intézménye révén, amely egy építészinasiskola, volt alkalmam személy szerint közelebbről is megismerni Imre bácsit.
Később hazakerülve Csíkszeredába, és
egyéni vállalkozást kezdve, nagy örömmel
kapcsolódtam bele ennek az épületnek a
tervezésébe is, részfeladatokat vállalva
Bogos Ernő irányítása alatt, aki éppen akkor dolgozott a részletes kiviteli terveken.
A templomtér a II. vatikáni zsinat szellemében centrális, középen az oltárasztal,
fölötte pedig felülvilágító gúla. A négy
sarkán angyalok vigyázzák a Lent és a
Fent, a Látható és Láthatatlan Világ ös�szekapcsolódását, abban a pillanatban,
amikor a kenyérből Jézus valóságos teste, és a borból Jézus valóságos vére lesz.
A kiállított rajzokon láthatunk angyalszerű lényábrázolásokat, szárnyas tornyokat, fa- és növényszerű formákat,
amelyek megjelennek az általa tervezett
épületeken, építményeken. Katolikus
hitünk szerint az angyalok szabad akarattal és értelemmel rendelkező, földi
test és nem nélküli személyek, teremtett
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Fogadjuk üzenetét nyitott szívvel, és tekintsük meg a kiállítást!

Dalüzenet – Szvorák Katalin jubileumi koncertje
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Demeter Zoltán megnyitóbeszéde, fotó: Csernyus Lőrinc
Dresch Mihály és Borbély Mihály

Demeter Zoltán borász

Nagy megtiszteltetésként élem meg, hogy
Salamin Ferenc, országunk Ybl-díjas építésze felkért az ő és munkatársainak alkotásait bemutató tokaji tárlatuk megnyitójára.

Érzékelem a felkérésben azt az üzenetet,
mely annak a borászszakmának szól, melyet képviselek, mely kulturális és gazdasági értelemben legmeghatározóbb tényezője
vidékünknek, s mely egyedüli lehetősége
környezetünk boldogulásának, egyéni és
közösségi sikerességének. De ezen túlmenve, meggyőződésem, hogy a tokaji borászat és borkultúra az egyetlen identifikáló
lehetősége Magyarországnak a világ előtt.
Az építőművészet múltból küldött jelzéseinek naponkénti átélése számomra nem
egy kivételes pillanat, mivel a ház, melyben
családommal lakom, és ahonnan most is
ideérkeztünk, egy több mint kétszáz éves
műemlék, melyet egykor a házban vendégeskedő Schickedanz Albert szellemisége is átjár. Hasonló szellemiség járja át
a mai nap Tokaj városát: Makovecz Imre
szellemisége, és hiszem, hogy jelenléte is.
A mindennapokban kicsit átélhetik ugyan
a tokajiak Makovecz Imre jelenlétét, de
reményeim szerint a jövőben ennek inten-

zitása erősödni fog a városban. Abban a
városban, amit a történelmi következetesség és tiszta logika alapján bátran nevezhetünk a borvidék fővárosának.
A borvidék egészére kiterjedő Makoveczhatás azonban meghatározó a tanítványi
jelenlét okán. Ennek a munkásságnak az
ünneplésére és köszöntésére gyűltünk ös�sze ezen a kiállításmegnyitón, mely megvalósult állapotukban azokat az alkotásokat
is bemutatja, melyek szétszórtan a vidékünkön találhatók.
Nekem azonban kicsit többről is szól ez a
kiállítás. Észre kell vennünk azt is, miként
folyik, kapcsolódik egybe a generációk egymásra építkezése, egymásra hatása. Úgy
gondolom, hogy ez a tárlat a generációs
folytonosság ünnepe is egyben, melynek hiányát hosszú évtizedeken át kellett eltűrnie
társadalmunk alkotó szereplőinek.
Tehát ünnepeljük bátran a generációs folytonosság újbóli megjelenését, és értelmezzük,
élvezzük megnyilvánuló erejét, dinamikáját!

Micsoda kivételes lehetőség és egyben
felelősség is, hogy egy szakma viszonylag könnyen vissza tud fordulni múltbéli
alkotóihoz, hogy értelmezni, véleményezni, akár bírálni tudja elődei munkásságát
alkotásain keresztül. Gondoljunk csak
bele, hogy ez egyáltalán nem természetes egy operaénekes számára − bár a
hangrögzítőket segítségül hívhatjuk −,
egy balett-táncos esetében − bár a filmfelvevőket segítségül hívhatjuk −, de egy
borkészítőnek csak az emlékezet marad,
mert a korty bor élménye az adott pillanaté. Az építőművészet szerencsés, mert
bármikor testközelbe kerülhetünk szemlélődésünk tárgyával, és megítélhetjük
az alkotást, melyet álmodójuk igaznak és
hitelesnek tartott az adott korban. Bármikor látható a korszakok találkozása,
egymáshoz viszonyulása, és a generációk
folytonosságának megléte vagy hiánya.
Azonban az alkotói üzenet igazának és
hitelességének elbírálása az utókor kiváltsága. A Héttorony Fesztivál és a köré
csoportosult emberek kvalitása ennek a
megítélésnek a letéteményese, és a mai
rendezvény is ennek a hitelesítésnek egyfajta megjelenése.

Gratulálok a kezdeményezéshez, és gratulálok a szakma szervezettségéhez!
Sokszor el szoktam gondolkozni azon,
hogy mi lehet ennek az akár generációkon
átívelő hitelességnek a mozgatórugója. Mi
lehet az oka az időtállóságnak és a folytonosságnak? Hogy akár még olyan dolgok
is, amelyek nem oly ellenállással dacolnak
az idővel, mint az építőművészet, hanem
olyanok, mint az imént említett tánclépés,
a megénekelt hang, vagy akár egy korty
bor, évtizedek, évszázadok mozdulataira
hatással vannak. Mitől lesznek ezek hitelesek, időtállók, és mitől tudják az építkező
tradíciót képviselni, támogatni? Mitől gyűlnek köré generációk töltekezni, emlékezni
vagy ünnepelni?
Arra a következtetésre jutottam, hogy az
így értelmezett folytonosságnak, a generációk egymásra épülésének, vagy ha tetszik,
a halhatatlanságnak a mozgatóereje a stílus. A stílus, mellyel a világ felé fordulunk,
mellyel mások felé fordulunk, mellyel magunk felé fordulunk, mellyel az életünket
értelmezzük, és ezt a rövidke repülést a
legszebb ívben próbáljuk megtenni.
Tudjuk, hogy a stílus nem születik velünk.
Tanulható, tanítható. Látjuk a tanítók meg-

kérdőjelezhetetlen felelősségét, és látjuk a
társadalom felelősségét is. Stílus nélkül
nincs halhatatlanság, nincs időtállóság,
nincs elegancia.
Mindig lenyűgözött azoknak az embereknek a stílusa, akik jól érthető különbséget
tesznek igaz és hamis között. Szerettem és
szeretek olyanokkal együtt lenni, akiknek
életértelmezésében jól tapintható volt a
stílus, mely a hiteles elődök alkotó életöröméhez kapcsolódott, ezáltal megteremtve
azt a folytonosságot, mely dacol a stílustalansággal, az elmúlással.
Az egyik ilyen ember az életemben Salamin
Ferenc, aki gondolataival, mozdulataival és
művészetével kőből, homokból, cementből
és fából életre kelti, megvalósítja álmainkat, vágyainkat és reményeinket, melyeket
elveszettnek vagy megvalósíthatatlannak
hittünk. Olyan fáklyával világítja be környezetét, mely véleményem szerint meghatározó stílusformáló erővel hat a kortársakra,
tiszta üzenetet küld a jövő generációinak,
és méltó folytatása a makoveczi álomnak.
Talán nem fedd meg engem a borvidék alkotóközössége, ha a nevében is köszönetet
mondok Salamin Ferencnek és munkatársainak azért, amiért az épített környezet
vonatkozásában olyan stíluselemekkel és
értelmezéssel vették körül a tokaji borkultúra újrateremtődését, mely nélkül nem
jutottunk volna el odáig, hogy a világ újra
értelmezhesse és ünnepelhesse azt a tokaji
borminőséget, melyet évszázadokon keresztül dicsőített.

Országépítő folyóirat
kiállítás
A paksi Szentlélek templomban november 14-én a Cimbalom Brothers
koncertjét követően kiállítás nyílt az
Országépítő folyóiratról.
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Volosi koncert

Rustico – Kubinyi Júlia, Szokolay Dongó Balázs és Zimber Ferenc.
Fotó: Csernyus Bence
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Katolikus kápolna átalakítása
Homoródszentpál
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Kós Károly Egyesülés Vándoriskola

77
Fotó: Dénes Eszter

Október 6-án került sor a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájában az idei felvételi meghallgatásra és a diplomavédésre. A felvételi pályázat témája egy ősépítmény megfogalmazása volt. Boór
Bernadett és Tóth Bence adta be jelentkezését, mindketten felvételt nyertek. Délután Faragó
Melinda és Várnai Bence védte meg diplomamunkáját, majd vehette át oklevelét.

ITINERANT SCHOOL
– GR ADUATES IN 20 18

Átalakítás előtti és utáni állapot

The institution of the Itinerant School serves to teach and propagate
Hungarian organic architecture. Each year in September, freshly
graduated architects apply for admission by submitting a project
with a specific theme. Four to eight young architects will be given the
chance each year to work as apprentices to established architects of
the association. For three years, or six semesters, they will take part
in the work of different offices while doing individual research and
submitting tenders. Upon graduation from the Itinerant School, they
will receive a letter of recommendation from the masters, which,
together with their first completed building, will serve as basis for
the degree issued by the examination board. More than 60 architects
have graduated from the School, many of whom have gone on to
become masters themselves.

Faragó Melinda (1987)
2012
2014
2014–16
2016–2017
2017–2018

2018

BME Építészmérnöki Kar, diploma
Sikeres Vándoriskola felvételi
Bogos Ernő irodája, Csíkszereda
Mérmű Kft.
Közös munkák a Hetedhét Építészirodával,
a Vándorépítész Kft.-vel,
valamint Füzes Andrással
Vándordiploma

Mesterek:
Bogos Ernő, Szűcs Endre (Mérmű)

9 szobás vendégház, Bakonybél

Várnai Bence Gábor (1981)
2012
2014
2012–2013
2013–
2013–2014
2014–
2014–2015
2015–2017
2017–

SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Bsc diploma
PTE Pollack Mihály Műszaki
és Informatikai Kar MSc diploma
Kvadrum Építésziroda Kft.
Axis Építésziroda Kft.
Országos Főépítészi Iroda
Esztány Építésziroda Kft., Csíkszereda
Triskell Építésziroda Kft.
Felvidéki Építész Műhely
Archmodul Építész Tervező
és Kivitelező Kft.

Mesterek:
Zsigmond László, Salamin Ferenc, Nagy Ervin,
Esztány Győző, Csernyus Lőrinc, Eszenyi Ákos
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Katolikus kápolna átalakítása
Homoródszentpál

VÁ ND OR DIP L OM A
76

Kós Károly Egyesülés Vándoriskola
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Fotó: Dénes Eszter

Október 6-án került sor a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájában az idei felvételi meghallgatásra és a diplomavédésre. A felvételi pályázat témája egy ősépítmény megfogalmazása volt. Boór
Bernadett és Tóth Bence adta be jelentkezését, mindketten felvételt nyertek. Délután Faragó
Melinda és Várnai Bence védte meg diplomamunkáját, majd vehette át oklevelét.

ITINERANT SCHOOL
– GR ADUATES IN 20 18

Átalakítás előtti és utáni állapot
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the association. For three years, or six semesters, they will take part
in the work of different offices while doing individual research and
submitting tenders. Upon graduation from the Itinerant School, they
will receive a letter of recommendation from the masters, which,
together with their first completed building, will serve as basis for
the degree issued by the examination board. More than 60 architects
have graduated from the School, many of whom have gone on to
become masters themselves.
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HÍREK
Kun Éva kiállítása
Kun Éva keramikusművésznek nyílt kiállítása 2018. október 13-án Veresegyházon, a Váci Mihály Művelődési Házban.
A Ferenczy Noémi-díjas alkotót következő lapszámunkban külön is köszöntjük.

Makovecz-emléktábla
koszorúzása
Az építész egy Villányi úti épületben
élt és alkotott, amelynek falán tábla is
felhívja a figyelmet a ház egykori híres
lakójára. A Villányi út 8. szám alatt élt
és alkotott Makovecz Imre. A ház falán
álló emléktáblát idén november 20-án
is megkoszorúzták a Mester családtagjai, barátai, tanítványai és tisztelői.
A Kós Károly Egyesülés részéről Zsigmond László tartott beszédet. „83 éve
született Makovecz Imre építész. Őrá emlékezünk, és helyezzük el koszorúinkat az
emléktábla alatt. Makovecz Imre a nemzet nagyjai közé tartozik. Egy gondolatot
szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban.
A Mester szemléletét, gondolkodását áthatotta a magyarság tudata, mondhatjuk
úgy is, a magyar népszellem. Képességeit
és szellemi iskoláit mind ebbe az irányba
fordította, így egyre magasabb megisme-
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résre jutott. Megismerte a forrást, amiből aztán merített. Használta a nyelvet,
mint ahogy mindenki, aki az anyanyelvét
megtanulta. Ezt az anyanyelvet teljességében ismerte, a parasztművészet írásos mintái, az építés szavai, a zene, az
ének, a tánc mind együtt állt előtte. A
szeretetet mint megismerő erőt élte át,
pallérozta, és jutott egyre tovább. Ezek
a gondolatok voltak építészetének is
meghatározó alapjai. Ebből keletkezett a
nyolcvanas években a faluházépítés. Bátor tanácselnököket kerestek meg a népművelési intézet munkatársaival, és segítettek a helyi közösséget megszervezni.
Így épült Zalaszentlászló, Bak, Jászapáti,
Jászkisér és a többi település faluháza.
Építészetét a tiszta gondolat, az egyszerűség jellemzi, de ahogy a forrás is
formagazdag, a házak is megformáltak.
Az esztétizáló szépség távol állt tőle. A
formák, a tiszta szerkezetek alakították
a teret célszerűen és magától értetődően. Ezek alapján épült 1992-ben a sevillai
pavilon. Világszerte ismerték és becsülték, figyeltek arra, mit mond, és mit épít.
Nem félt szólni az emberekhez. Előadásokat tartott, bátorított mindenkit, aki
tiszta forrást keresett. Kérlelhetetlen és
szigorú volt azokkal, akik elfordultak a
népszellemtől. Az idegen szívűeket ostorozta és megnevezte. A tűz, ami benne
égett, perzselő volt. Aki tisztátalan szándékkal, pénz vagy hatalom miatt akart
tőle valamit, felismerte és elzavarta.
Ezért a politika tisztelte, de jobban félt
tőle, mint amennyire tisztelte. Aki tisztességes gondolattal kereste meg, annak
házat rajzolt vagy segített. Így dolgozott
szerte a Kárpát-medencében, Lendvától Dunaszerdahelyig, Zalaegerszegtől
Csíkszeredáig. Így épültek a templomok,
kápolnák, lakóházak, művelődési házak,
és kezdődtek gyógyító folyamatok a
városrehabilitációkban is. Az ezredforduló után egyre több előadást tartott,
és megjelentek írásai is összegyűjtve. A
benne élő gondolatokat sokszor rajzok
formájában jelenítette meg. Egy különös,
ősi világot ismerhettünk meg így.
Nemcsak házakat épített, hanem közösséget is. A hetvenes évek óta tanított,

magán-mesteriskolát alapított. Fiatal
építészek több generációjának segített
közösséget létrehozni. A nyolcvanas években a Makona Kisszövetkezet volt pallérozódásunk színtere. 89-ben, a Kós Károly
Egyesülés megalakulásával jött létre az
Országépítő folyóirat és a Vándoriskola.
A magyar organikus építészet egyfajta
mozgalommá vált − jó értelemben −, és
kialakult a hozzá való szerkezeti forma is. Mindezek a mai napig működnek,
igyekeznek tovább adni, amit a Mestertől
kaptak és megtanultak. A 92-ben alapított Magyar Művészeti Akadémia ma már
köztestületi formában működik. Hosszan
sorolhatnánk még az elért eredményeket,
de nem ez a fontos. Az a szellemi forrás a
fontos, amit Makovecz Imre ránk hagyott.
Abból kell minden nap meríteni a települési rehabilitáció, a vidékfejlesztés, a főépítészi munka és minden életfolyamat
számára. A szellemi frissesség, a megújulás és a példamutatás szükséges az élő és
éltető közösségek számára.
Isten éltesse Makovecz Imre szellemiségét! Merítsünk erőt és bátorságot az
általa megnyitott forrásból, hogy magyar
közösségünk jobb és tisztább legyen.
Ahogy a Mester mondta: …mert nem vagyunk alávalóbbak senkinél!”

Pro Architectura díj
A magyar építészeti kultúra népszerűsítésében, a minőségi épített környezet
létrehozásában, az építészeti értékek
megóvásában és az építészeti szemléletformálásban kifejtett tevékenységért adták át idén a Pro Architectura
díjakat az Országházban. E neves díjban részesült:
Erhardt Gábor a mádi Király dűlőn
lévő műemléki védettségű kúria felújításáért, valamint egy borászat és egy
vendégház kialakításáért;
Csóka Balázs építész pedig a Budajenőn
lévő, 18. század végén épült, a skót bencés rend uradalmához tartozó késő barokk magtárépület megmaradt részének
közösségi épületté való alakításáért;

Budakalász Város Önkormányzata a
pilisi összefogásért és a Budakalászi
Településképi Arculati Kézikönyvért
(szerzők: Dénes Eszter, Dénes György,
Kassai-Szoó Dominika, Kedves Zsófia,
Lukács Péter);
Vikár András, Lukács István és Gál
Árpád az Állomás utcai foghíjtelekre
tervezett önkormányzati épületért;
Vámossy Ferenc, aki mintegy hatvanévnyi kutató- és oktatómunkája során
generációk építészetről való gondolkodását formálta;
Nagy
Csaba építész által vezetett
5400 Ft
Archi-Kon Kft. a Palatinus Strand épületének átalakításáért és felújításáért;
Az Avant-Garde Építész Stúdió Kft. a
főváros XXII. kerületében lévő piac és
a hozzá kapcsolódó közösségi tér
kialakításáért;
Berecz Tamás és Batári Attila a vizafogói Tours-i Szent Márton-plébániatemplom átalakításáért;
Bugarszki Norbert közgazdász, a mohácsi, cselevölgyi Szent Miklós vízi- és
taposómalom tulajdonosa és építtetője, aki nemcsak az épületet állította
helyre, de a vízügyi levéltárból kikutatott adatok alapján a vízikereket és a
korábbi három darab őrlőberendezésből egyet újjá is építtetett;
Puskás András díszműbádogos a budapesti Zugligeti lóvasút állomásépületének teljes körű helyreállításáért.
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A Nemzet Művésze, 2018
Hét alkotó lett a Nemzet Művésze 2018ban: Budai Ilona népdalénekes; Fekete
György belsőépítész; Kampis Miklós építőművész; Kunkovács László fotóművész,
néprajzkutató; Lator László költő, műfordító, esszéista; Orosz István grafikusművész, és Rófusz Ferenc animációsfilmrendező. A díjakat az MMA köztestület
születésnapján, november 5-én, a Magyar Művészeti Akadémia székházában,
a Pesti Vigadó Dísztermében adta át
Vashegyi György MMA-elnök és Kásler
Miklós miniszter.

BALOGH BALÁZS

BALOGH ISTVÁN
ÉPÍTÉSZ, FESTŐMŰVÉSZ

A közelmúltban elhunyt Balogh István építészeti rajzait és akvarelljeit tartalmazza a
könyv, gazdag életművéből kiragadott néhány jellegzetes példát. A sikeres építészt,
tehetséges grafikust és kedvelt egyetemi
professzort tanítványa, Balogh Balázs (aki
csak névrokonságban van a mesterrel) mutatja be egy hosszú interjúban, amelyből
megismerhetjük szakmai pályájának legfontosabb állomásait, illetve az építészet,
a rajz kapcsán megfogalmazott gondolatait. „Az építészet térbeli művészet. A teret
azonban nem lehet ábrázolni, mivel üres
és szinte megfoghatatlan. Amit ábrázolni lehet, azok a teret határoló felületek,
akár épülettömegről, akár belső térről van
szó. Az épülettömeget a végtelen tér veszi körül, ennek formáját tehát az épület
felülete határozza meg. A belső teret is a
felületek zárják körbe, ezért itt is a felületek ábrázolásával dolgozhatunk. Mi jellemzi a felületet? Az anyag, amely létrehozza
őket. Az anyagok elhelyezése, toldása,
összeszerkesztése rajzban ábrázolható és
így ez a rajzolat egyúttal a teret is kifejezi”
– olvasható a könyvben. A könyv döntő
része azonban virtuóz és erőteljes rajzait
tartalmazza, ami mögött egy érzékeny művész személyisége tapintható ki. A kötet a
kiadónál angol nyelven is elérhető.
Oldalak száma: 248
Kiadó: TERC Kft.
Kiadás éve: 2018
Könyv nyelve: magyar
Kötészet: keménytáblás

Megjelent Ekler Dezső új kötete, mely
három évtized elméleti publicisztikájából
ad válogatást. „Hogy az építészet nemcsak házak, hanem terek alkotásáról is
szól, közhely. De hogy ezeknek »tértörténetük« van, és hogy a tereket is időben
éljük át, már szokatlan gondolat. Ekler
Dezső olyan tér-idő világba vezeti be az
olvasót, ami megszokott környezetünk
rejtett dimenzióit tárja fel. Az írások témája - Budapest városépítészeti kérdéseitől kezdve a szerző építészetelméleti
fejtegetésein át korunk építészetének és
néhány épületének elemzéséig – rendkívül széles spektrumot fog át” – írja
Meggyesi Tamás ajánlójában.
Oldalak száma: 216
Kiadó: L’Harmattan
Kiadás éve: 2018
Könyv nyelve: magyar
Kötészet: puhatáblás

HÍREK
Kun Éva kiállítása
Kun Éva keramikusművésznek nyílt kiállítása 2018. október 13-án Veresegyházon, a Váci Mihály Művelődési Házban.
A Ferenczy Noémi-díjas alkotót következő lapszámunkban külön is köszöntjük.

Makovecz-emléktábla
koszorúzása
Az építész egy Villányi úti épületben
élt és alkotott, amelynek falán tábla is
felhívja a figyelmet a ház egykori híres
lakójára. A Villányi út 8. szám alatt élt
és alkotott Makovecz Imre. A ház falán
álló emléktáblát idén november 20-án
is megkoszorúzták a Mester családtagjai, barátai, tanítványai és tisztelői.
A Kós Károly Egyesülés részéről Zsigmond László tartott beszédet. „83 éve
született Makovecz Imre építész. Őrá emlékezünk, és helyezzük el koszorúinkat az
emléktábla alatt. Makovecz Imre a nemzet nagyjai közé tartozik. Egy gondolatot
szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban.
A Mester szemléletét, gondolkodását áthatotta a magyarság tudata, mondhatjuk
úgy is, a magyar népszellem. Képességeit
és szellemi iskoláit mind ebbe az irányba
fordította, így egyre magasabb megisme-
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résre jutott. Megismerte a forrást, amiből aztán merített. Használta a nyelvet,
mint ahogy mindenki, aki az anyanyelvét
megtanulta. Ezt az anyanyelvet teljességében ismerte, a parasztművészet írásos mintái, az építés szavai, a zene, az
ének, a tánc mind együtt állt előtte. A
szeretetet mint megismerő erőt élte át,
pallérozta, és jutott egyre tovább. Ezek
a gondolatok voltak építészetének is
meghatározó alapjai. Ebből keletkezett a
nyolcvanas években a faluházépítés. Bátor tanácselnököket kerestek meg a népművelési intézet munkatársaival, és segítettek a helyi közösséget megszervezni.
Így épült Zalaszentlászló, Bak, Jászapáti,
Jászkisér és a többi település faluháza.
Építészetét a tiszta gondolat, az egyszerűség jellemzi, de ahogy a forrás is
formagazdag, a házak is megformáltak.
Az esztétizáló szépség távol állt tőle. A
formák, a tiszta szerkezetek alakították
a teret célszerűen és magától értetődően. Ezek alapján épült 1992-ben a sevillai
pavilon. Világszerte ismerték és becsülték, figyeltek arra, mit mond, és mit épít.
Nem félt szólni az emberekhez. Előadásokat tartott, bátorított mindenkit, aki
tiszta forrást keresett. Kérlelhetetlen és
szigorú volt azokkal, akik elfordultak a
népszellemtől. Az idegen szívűeket ostorozta és megnevezte. A tűz, ami benne
égett, perzselő volt. Aki tisztátalan szándékkal, pénz vagy hatalom miatt akart
tőle valamit, felismerte és elzavarta.
Ezért a politika tisztelte, de jobban félt
tőle, mint amennyire tisztelte. Aki tisztességes gondolattal kereste meg, annak
házat rajzolt vagy segített. Így dolgozott
szerte a Kárpát-medencében, Lendvától Dunaszerdahelyig, Zalaegerszegtől
Csíkszeredáig. Így épültek a templomok,
kápolnák, lakóházak, művelődési házak,
és kezdődtek gyógyító folyamatok a
városrehabilitációkban is. Az ezredforduló után egyre több előadást tartott,
és megjelentek írásai is összegyűjtve. A
benne élő gondolatokat sokszor rajzok
formájában jelenítette meg. Egy különös,
ősi világot ismerhettünk meg így.
Nemcsak házakat épített, hanem közösséget is. A hetvenes évek óta tanított,

magán-mesteriskolát alapított. Fiatal
építészek több generációjának segített
közösséget létrehozni. A nyolcvanas években a Makona Kisszövetkezet volt pallérozódásunk színtere. 89-ben, a Kós Károly
Egyesülés megalakulásával jött létre az
Országépítő folyóirat és a Vándoriskola.
A magyar organikus építészet egyfajta
mozgalommá vált − jó értelemben −, és
kialakult a hozzá való szerkezeti forma is. Mindezek a mai napig működnek,
igyekeznek tovább adni, amit a Mestertől
kaptak és megtanultak. A 92-ben alapított Magyar Művészeti Akadémia ma már
köztestületi formában működik. Hosszan
sorolhatnánk még az elért eredményeket,
de nem ez a fontos. Az a szellemi forrás a
fontos, amit Makovecz Imre ránk hagyott.
Abból kell minden nap meríteni a települési rehabilitáció, a vidékfejlesztés, a főépítészi munka és minden életfolyamat
számára. A szellemi frissesség, a megújulás és a példamutatás szükséges az élő és
éltető közösségek számára.
Isten éltesse Makovecz Imre szellemiségét! Merítsünk erőt és bátorságot az
általa megnyitott forrásból, hogy magyar
közösségünk jobb és tisztább legyen.
Ahogy a Mester mondta: …mert nem vagyunk alávalóbbak senkinél!”

Pro Architectura díj
A magyar építészeti kultúra népszerűsítésében, a minőségi épített környezet
létrehozásában, az építészeti értékek
megóvásában és az építészeti szemléletformálásban kifejtett tevékenységért adták át idén a Pro Architectura
díjakat az Országházban. E neves díjban részesült:
Erhardt Gábor a mádi Király dűlőn
lévő műemléki védettségű kúria felújításáért, valamint egy borászat és egy
vendégház kialakításáért;
Csóka Balázs építész pedig a Budajenőn
lévő, 18. század végén épült, a skót bencés rend uradalmához tartozó késő barokk magtárépület megmaradt részének
közösségi épületté való alakításáért;

Budakalász Város Önkormányzata a
pilisi összefogásért és a Budakalászi
Településképi Arculati Kézikönyvért
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korábbi három darab őrlőberendezésből egyet újjá is építtetett;
Puskás András díszműbádogos a budapesti Zugligeti lóvasút állomásépületének teljes körű helyreállításáért.
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A Nemzet Művésze, 2018
Hét alkotó lett a Nemzet Művésze 2018ban: Budai Ilona népdalénekes; Fekete
György belsőépítész; Kampis Miklós építőművész; Kunkovács László fotóművész,
néprajzkutató; Lator László költő, műfordító, esszéista; Orosz István grafikusművész, és Rófusz Ferenc animációsfilmrendező. A díjakat az MMA köztestület
születésnapján, november 5-én, a Magyar Művészeti Akadémia székházában,
a Pesti Vigadó Dísztermében adta át
Vashegyi György MMA-elnök és Kásler
Miklós miniszter.

BALOGH BALÁZS

BALOGH ISTVÁN
ÉPÍTÉSZ, FESTŐMŰVÉSZ

A közelmúltban elhunyt Balogh István építészeti rajzait és akvarelljeit tartalmazza a
könyv, gazdag életművéből kiragadott néhány jellegzetes példát. A sikeres építészt,
tehetséges grafikust és kedvelt egyetemi
professzort tanítványa, Balogh Balázs (aki
csak névrokonságban van a mesterrel) mutatja be egy hosszú interjúban, amelyből
megismerhetjük szakmai pályájának legfontosabb állomásait, illetve az építészet,
a rajz kapcsán megfogalmazott gondolatait. „Az építészet térbeli művészet. A teret
azonban nem lehet ábrázolni, mivel üres
és szinte megfoghatatlan. Amit ábrázolni lehet, azok a teret határoló felületek,
akár épülettömegről, akár belső térről van
szó. Az épülettömeget a végtelen tér veszi körül, ennek formáját tehát az épület
felülete határozza meg. A belső teret is a
felületek zárják körbe, ezért itt is a felületek ábrázolásával dolgozhatunk. Mi jellemzi a felületet? Az anyag, amely létrehozza
őket. Az anyagok elhelyezése, toldása,
összeszerkesztése rajzban ábrázolható és
így ez a rajzolat egyúttal a teret is kifejezi”
– olvasható a könyvben. A könyv döntő
része azonban virtuóz és erőteljes rajzait
tartalmazza, ami mögött egy érzékeny művész személyisége tapintható ki. A kötet a
kiadónál angol nyelven is elérhető.
Oldalak száma: 248
Kiadó: TERC Kft.
Kiadás éve: 2018
Könyv nyelve: magyar
Kötészet: keménytáblás

Megjelent Ekler Dezső új kötete, mely
három évtized elméleti publicisztikájából
ad válogatást. „Hogy az építészet nemcsak házak, hanem terek alkotásáról is
szól, közhely. De hogy ezeknek »tértörténetük« van, és hogy a tereket is időben
éljük át, már szokatlan gondolat. Ekler
Dezső olyan tér-idő világba vezeti be az
olvasót, ami megszokott környezetünk
rejtett dimenzióit tárja fel. Az írások témája - Budapest városépítészeti kérdéseitől kezdve a szerző építészetelméleti
fejtegetésein át korunk építészetének és
néhány épületének elemzéséig – rendkívül széles spektrumot fog át” – írja
Meggyesi Tamás ajánlójában.
Oldalak száma: 216
Kiadó: L’Harmattan
Kiadás éve: 2018
Könyv nyelve: magyar
Kötészet: puhatáblás

2018

04

SZERZŐK
80

A 2018 | 04-es lapszám szer zői:
Buella Mónika (1966)

tésze volt. 2002 óta az AXIS Építésziroda Kft.

A velencei 14. Nemzetközi Építészeti Biennále

Táj- és kertépítész, településrendezési és tájrendezési

munkatársa. Tervezési munkái (új borászati épü-

egyik kurátoraként és tervezőjeként 2014 óta az

vezető tervező (KE, 1990), környezetvédelmi szakmér-

letek építése, műemléki épületek felújítása) Tokaj-

építészetoktatás módszertanával, az építész-al-

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

Hegyaljához kötik. 2012-ben az AXIS tagjaként

kotótáborok kutatásával is foglalkozik.

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

Kós Károly-díjat kapott. Több építészeti témájú

alapította Fekete Annával a Tájrajz Tájépítész Irodát,

publikációja jelent meg a Magyar Építőművészet,

Kuli László (1968)

amely a Kós Károly Egyesülés tagja. A Szabad Gondo-

a Borbarát Magazin és az Országépítő folyóiratban.

Építész, Ybl Miklós Műszaki Főiskola, Budapest, ma-

lat folyóirat felelős szerkesztője. Számos ismeretter-

Az orszagepito.net szerkesztője. Pro Architectura

gasépítő mérnök (1992), YMMF, építésztervező szak-

jesztő film, illetve sorozat szerkesztője, rendezője.

díj (2018).

mérnök (1995), a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája

81

(1999), a Kós Károly Egyesülés tagja, a Vándorépítész

Csóka Balázs (1979)

Ertsey Attila (1961)

Kft. alapítója és tagja (2002−2010), Budajenő Község

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

Építész, vezető tervező. BME Építészmérnöki Kar

Településfejlesztési Bizottságának elnöke 2006-tól,

doriskola

Turi

(1985). 1986-tól 1989-ig a T TI munkatársa, 1989-

Pest Megye Építészeti Nívódíja (2009), a Magyar Épí-

főépítésze

ben megalapítja a KÖR Építész Stúdiót. A Dunatáj

tőművészek Szövetségének tagja.

(2015−2017), 2018-tól Zichyújfalu főépítésze, az

Tájvédelmi Egyesület, majd a Duna Kör, jelenleg

Év vályogháza díj (2013) birtokosa, az Országépítő

a Duna Charta tag ja. A Kós Károly Alapítvány

Dr. Szűcs Endre (1944)

folyóirat

Tudományegye-

elnöke, a Nádasdy Alapítvány ügyvivője, a Ma-

Ybl-díjas építész, akadémikus (MMA), műemlék-

tem DLA-hallgatója. Pro Architectura díj (2018).

gyar Építész Kamara alelnöke (2009−). A Szabad

védelmi szakmérnök. Munkahelyek: Mélyépterv

Gondolat folyóirat szerkesztőbizottsági tag ja. Az

(1968−76), Fimüv műemléki osztálya (1976−82),

Dénes Eszter (1978)

Élőlánc Magyarországért ökopárt elnökség tag ja,

Mérmű Építészeti Iroda, műteremvezető (1982−).

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2012), PPKE BTK

Borszék főépítésze.

1990-ben a Magyar Műemlékvédelemért emlék-

Attila,

(2014).

Salamin

Mesterei:
Ferenc.

szerkesztője.

A

Litkei
Budajenő

Pécsi

Tamás,

plakettje szakmai elismerésben, két ízben Építé-

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

Jakab Csaba DLA (1965)

szeti Nívódíjban, 2006-ban a Magyar Köztársaság

publikál építészeti témában különböző folyóiratok-

Építőművész-belsőépítész-bútortervező, szakíró,

Arany Érdemkeresztje kitüntetésben részesült.

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

egyetemi tanár. Farkaslaka szülötte, 1993-ban

2011-ben Pro Architectura díjat, 2013-ban Europa

A tervezési munkák mellett több mint 15 Településké-

diplomázott a Magyar Iparművészeti Főiskolán

Nostra díjat kapott az alsóbogáti Festetics-kas-

pi Arculati Kézikönyv társszerzője, szerkesztője.

(mesterfokozat 1995), DLA (MOME, 2007), habi-

tély műemléki felújításáért. Díszüveges munkák a

litáció (PTE, 2016). 1993-tól a HÉT-fő Bt. alapí-

történelmi Magyarország építészetében c. könyve

Erhardt Gábor (1974)

tó-tulajdonos tag jaként vezető építész-belsőépí-

2005-ben jelent meg.

1998-ban diplomázott a BME Építészmérnöki

tészként dolgozik. Belsőépítészetet tanít a győri

Karán, majd a Kós Károly Egyesülés vándorépí-

SZIE-en 2017 őszétől professzori kinevezéssel.

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.)

Országépítő 2018|04

A Kós Károly Egyesülés örökös tagjai:

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

Kálmán István | Kampis Miklós | † Makovecz Imre
Cégek:
Archevil Kft. | AXIS Építész Iroda Kft. | BEÖTHY & KISS Építésztervező és Geodéta Mérnökiroda Kft.
BODONYI Építész Kft. | CompArt Kft. | Csíky és Társa Beruházásszervező Kkt. | DÉVÉNYI ÉS TÁRSA ÉPÍTÉSZ Kft. |
GOMÉP Kft. | Győri István | Hayde Tibor/NRZST Kft. | KOMÁRY Építő Kft. | KÖR ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Kft. |
KŐSZEGHY ÉPÍTÉSZET Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | KVADRUM Építész Kft. | Litkei Építésziroda Kft. | MAKONA
Építész Tervező és Vállalkozó Kft. | Mediterrán Kerámia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | MÉRMŰ 87 Építészeti
és Geodéziai Kft. | OPEION Kft. | PAGONY Táj- és Kertépítész Kft. | Pallér 2 Kft. | PARALEL Építésziroda Kft. |

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

www.soregimester.hu

SÁROS és Társa Építésziroda Bt. | TÁJRAJZ Tájépítész Bt. | TRISKELL Épülettervező Ipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. | UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. | Vándorépítész Tervező és Szolgáltató Kft.
Egyéni tagok:
Balogh Levente | Bodonyi Csaba | Bogos Ernő | Ekler Károly | Eszenyi Ákos | Esztány Győző | Farkas Miklós | Fülöp Tibor
† Gerle János | Győri István | Hayde Tibor | Komáry Tamás | Kuli László | Litkei Tamás György | Márton László Attila
Müller Csaba | Papp Vilmos
Örökös tiszteletbeli tagok: † Dr. Simcha Yom-Tov | † Kund Ferenc | Kund Ferencné | Pap Gábor
Támogatók: Arker Stúdió Kft., Farkas Építésziroda

H á t s ó b o r í t ó : F i u m e i ú t i N e m z e t i S í r k e r t . F o t ó : K e d v e s Z s ó f i a

ÉPKOMPLEX Kft.
ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS

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

2018

04

SZERZŐK
80

A 2018 | 04-es lapszám szer zői:
Buella Mónika (1966)

tésze volt. 2002 óta az AXIS Építésziroda Kft.

A velencei 14. Nemzetközi Építészeti Biennále

Táj- és kertépítész, településrendezési és tájrendezési

munkatársa. Tervezési munkái (új borászati épü-

egyik kurátoraként és tervezőjeként 2014 óta az

vezető tervező (KE, 1990), környezetvédelmi szakmér-

letek építése, műemléki épületek felújítása) Tokaj-

építészetoktatás módszertanával, az építész-al-

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

Hegyaljához kötik. 2012-ben az AXIS tagjaként

kotótáborok kutatásával is foglalkozik.

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

Kós Károly-díjat kapott. Több építészeti témájú

alapította Fekete Annával a Tájrajz Tájépítész Irodát,

publikációja jelent meg a Magyar Építőművészet,

Kuli László (1968)

amely a Kós Károly Egyesülés tagja. A Szabad Gondo-

a Borbarát Magazin és az Országépítő folyóiratban.

Építész, Ybl Miklós Műszaki Főiskola, Budapest, ma-

lat folyóirat felelős szerkesztője. Számos ismeretter-

Az orszagepito.net szerkesztője. Pro Architectura

gasépítő mérnök (1992), YMMF, építésztervező szak-

jesztő film, illetve sorozat szerkesztője, rendezője.

díj (2018).

mérnök (1995), a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája

81

(1999), a Kós Károly Egyesülés tagja, a Vándorépítész

Csóka Balázs (1979)

Ertsey Attila (1961)

Kft. alapítója és tagja (2002−2010), Budajenő Község

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

Építész, vezető tervező. BME Építészmérnöki Kar

Településfejlesztési Bizottságának elnöke 2006-tól,

doriskola

Turi

(1985). 1986-tól 1989-ig a T TI munkatársa, 1989-

Pest Megye Építészeti Nívódíja (2009), a Magyar Épí-

főépítésze

ben megalapítja a KÖR Építész Stúdiót. A Dunatáj

tőművészek Szövetségének tagja.

(2015−2017), 2018-tól Zichyújfalu főépítésze, az

Tájvédelmi Egyesület, majd a Duna Kör, jelenleg

Év vályogháza díj (2013) birtokosa, az Országépítő

a Duna Charta tag ja. A Kós Károly Alapítvány

Dr. Szűcs Endre (1944)

folyóirat

Tudományegye-

elnöke, a Nádasdy Alapítvány ügyvivője, a Ma-

Ybl-díjas építész, akadémikus (MMA), műemlék-

tem DLA-hallgatója. Pro Architectura díj (2018).

gyar Építész Kamara alelnöke (2009−). A Szabad

védelmi szakmérnök. Munkahelyek: Mélyépterv

Gondolat folyóirat szerkesztőbizottsági tag ja. Az

(1968−76), Fimüv műemléki osztálya (1976−82),

Dénes Eszter (1978)

Élőlánc Magyarországért ökopárt elnökség tag ja,

Mérmű Építészeti Iroda, műteremvezető (1982−).

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2012), PPKE BTK

Borszék főépítésze.

1990-ben a Magyar Műemlékvédelemért emlék-

Attila,

(2014).

Salamin

Mesterei:
Ferenc.

szerkesztője.

A

Litkei
Budajenő

Pécsi

Tamás,

plakettje szakmai elismerésben, két ízben Építé-

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

Jakab Csaba DLA (1965)

szeti Nívódíjban, 2006-ban a Magyar Köztársaság

publikál építészeti témában különböző folyóiratok-

Építőművész-belsőépítész-bútortervező, szakíró,

Arany Érdemkeresztje kitüntetésben részesült.

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

egyetemi tanár. Farkaslaka szülötte, 1993-ban

2011-ben Pro Architectura díjat, 2013-ban Europa

A tervezési munkák mellett több mint 15 Településké-

diplomázott a Magyar Iparművészeti Főiskolán

Nostra díjat kapott az alsóbogáti Festetics-kas-

pi Arculati Kézikönyv társszerzője, szerkesztője.

(mesterfokozat 1995), DLA (MOME, 2007), habi-

tély műemléki felújításáért. Díszüveges munkák a

litáció (PTE, 2016). 1993-tól a HÉT-fő Bt. alapí-

történelmi Magyarország építészetében c. könyve

Erhardt Gábor (1974)

tó-tulajdonos tag jaként vezető építész-belsőépí-

2005-ben jelent meg.

1998-ban diplomázott a BME Építészmérnöki

tészként dolgozik. Belsőépítészetet tanít a győri

Karán, majd a Kós Károly Egyesülés vándorépí-

SZIE-en 2017 őszétől professzori kinevezéssel.

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.)

Országépítő 2018|04

A Kós Károly Egyesülés örökös tagjai:

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

Kálmán István | Kampis Miklós | † Makovecz Imre
Cégek:
Archevil Kft. | AXIS Építész Iroda Kft. | BEÖTHY & KISS Építésztervező és Geodéta Mérnökiroda Kft.
BODONYI Építész Kft. | CompArt Kft. | Csíky és Társa Beruházásszervező Kkt. | DÉVÉNYI ÉS TÁRSA ÉPÍTÉSZ Kft. |
GOMÉP Kft. | Győri István | Hayde Tibor/NRZST Kft. | KOMÁRY Építő Kft. | KÖR ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Kft. |
KŐSZEGHY ÉPÍTÉSZET Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | KVADRUM Építész Kft. | Litkei Építésziroda Kft. | MAKONA
Építész Tervező és Vállalkozó Kft. | Mediterrán Kerámia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | MÉRMŰ 87 Építészeti
és Geodéziai Kft. | OPEION Kft. | PAGONY Táj- és Kertépítész Kft. | Pallér 2 Kft. | PARALEL Építésziroda Kft. |

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

www.soregimester.hu

SÁROS és Társa Építésziroda Bt. | TÁJRAJZ Tájépítész Bt. | TRISKELL Épülettervező Ipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. | UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. | Vándorépítész Tervező és Szolgáltató Kft.
Egyéni tagok:
Balogh Levente | Bodonyi Csaba | Bogos Ernő | Ekler Károly | Eszenyi Ákos | Esztány Győző | Farkas Miklós | Fülöp Tibor
† Gerle János | Győri István | Hayde Tibor | Komáry Tamás | Kuli László | Litkei Tamás György | Márton László Attila
Müller Csaba | Papp Vilmos
Örökös tiszteletbeli tagok: † Dr. Simcha Yom-Tov | † Kund Ferenc | Kund Ferencné | Pap Gábor
Támogatók: Arker Stúdió Kft., Farkas Építésziroda

H á t s ó b o r í t ó : F i u m e i ú t i N e m z e t i S í r k e r t . F o t ó : K e d v e s Z s ó f i a

ÉPKOMPLEX Kft.
ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS

2100 Gödöllő, Rét u. 37.
Tel/fax: +36 (28) 420-995
epkomplex@epkomplex.hu
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Játszható terek... kaland, élmény, kihívás...
Ilona-malom Muhely Bt.

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

KRIZSANYIK ÉS TÁRSA KFT.
EGYEDI NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA
2173 Kartal, Hunyadi út 24/b
Telefon/fax: +36 (28) 437-564 | Mobil: +36 (30)960-3030
E-mail: janos@krizsanyikkft.hu

SOKON Építőipari és Kereskedelmi Kft.
2484 Agárd, Széchényi úti pavilonsor,
telephely: 8095 Pákozd, Dinnyési út 6.
tel.: +36 22 579 000 • fax.:+36 22 579 001
e-mail: sokon@t-online.hu • www.sokon.hu
A makói termál- és gyógyfürdő épületének rétegelt
ragasztott fa elemeit gyártottuk, és az Egyesülés felügyelete
mellett végeztük a szerkezet szerelési munkáit.

Szabó Tamás asztalosmester

PERBÁLABLAK

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

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

perbalablak@t-online.hu | www.perbalablak.hu
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