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ELŐSZÓ

Az ókori gondolkodó, Cicero szerint a könyvtár a ház lelke. Azaz hű lenyomata tulajdonosa szellemi világának, a személyiségét és műveltségét meghatározó hatásoknak.
Nincs ez másképpen egy település – vagy éppen egy ország – által fenntartott könyvtár
esetében sem. Ennélfogva mondhatnánk azt is, hogy a könyvtár a város lelke. Sokat
elárul egy adott közösség értékrendjéről, szellemi látóhatáráról az intézmény állapota,
kihasználtsága, de legtöbbet az árul el, hogy mennyire érzi magáénak az intézményt
a közösség. Ugyanakkor tudjuk, a bibliotéka nem kis mértékben visszahat a fenntartó
szellemi életére is.
E lapszámunkban két ilyen intézményt is bemutatunk. Mindkettő a makoveczi életmű
gondozásáról szóló kormányprogramhoz köthető. A makói könyvtárat Makovecz Imre
vázlatai alapján Szente-Vargáné Gerencsér Judit tervezte. A bibliotéka az új épületben
idén májusban kezdte meg működését.
Az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének piliscsabai szakkönyvtára több mint tízezer, az arabisztika, az iszlám tudományok és az iranisztika témakörébe tartozó kötetet
számlál. Az intézmény munkája a migráció jelenségének tükrében ma különösen aktuális.
„Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, pontosan meg kell ismernünk az ott élő emberek kultúráját, ideértve a hétköznapi kultúráját is. Régi igazság, hogy amikor más kultúrákat
megismerünk, akkor saját kultúránk iránti elkötelezettségünk is erősödik. Reményeim
szerint az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete pedig éppen ebben fog minket tovább segíteni, egész Magyarországot, ideértve a magyar kormányt is, megerősödve saját
kulturális, keresztény európai mivoltunkban, hogy jó partnerei lehessünk az arab világ
országainak” – mondta Orbán Viktor köszöntőbeszédében. „Az épület Makovecz Imre
tervei alapján készült. Jó érzés látni, hogy Imre bátyám még most is, még a síron túlról is
képes gazdagítani minket. Köszönet még egyszer a tervezőnek, Turi Attilának és munkatársainak, akik révén az életmű egy újabb darabja valósult meg itt, Piliscsabán, és ezzel
egy újabb adósságunkat is törlesztettük – nemcsak Makovecz Imrének, és nemcsak az
Avicenna Központnak, hanem egész Magyarországnak. Éppen elég ideig voltunk asztalfiók-ország, ahol kiváló tervek hevertek megvalósítatlanul (…). Hasonló cipőben jár még
Makovecz Imre számos jelentős épülete ma is, de ne legyen kétségünk, lépésről lépésre
mindegyiket fel fogjuk építeni.”
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07
Homlok zati részlet. Makovecz Imre vázlata

Régen kezdődött, nem is ismertem az elejét. Makovecz Imre a solymári Fészek Waldorfiskola számára egy henger tömegű, lencsekupolával fedett háromszintes épületről
készített egy rajzot. Az elgondolás valószínűleg a helyi viszonyok, az iskola igényeinek
áldozata lett: egy darabig „bírta” a terv a nyújtást, szélesítést – az újabb és újabb
metszetek tanúsága szerint –, aztán elvérzett, fiókba került az eredeti és a módosított
változat is. De az idea megmaradt, bár csak néhány pillanatra láttam. Megragadt
bennem, mert a Mester egyedi alkotásai között is egyedi volt: centrális, többszintes
térforma, olyan struktúra és architektúra, mint a sárospataki gimnázium, de kerek,
monolit építészet. Körben szárnyas lények, 12-24-es pillérközölés, kívül-belül ugyanaz,
de mégis: egymás tükörképe. Esszencia...

Aztán csend, és 2011 ősze után még
mélyebb csend, s egyre mélyebb kétségbe- – értsd: kettősségbe − esés, a csend
szakadéka, a peremlétbe kapaszkodás.
Kormányhatározat születik: a Makovecz
Imre Alapítvány koordinálja a felújításokat. A Makovecz Imre alapítású
Iosephinum Fejlesztéséért Alapítvány 1
teszi a dolgát. Maróth Miklós 2 irányításával, Csiky Gábor 3 vezérletével 2012
áprilisában elkészítjük a terület első
fejlesztési koncepciótervét és a kormány-előterjesztés műszaki mellékletét.
A kormányhatározat szándékával párhuzamosan – egy kiadós pilisi séta közben −
merült fel a gondolat bennem: mi lenne, ha az Avicenna épületeként a fiókba
kényszerült solymári iskola terveit valósítanánk meg Piliscsabán? Szokatlan
vállalkozás, mely rögtön két kérdést vet
fel (s nem azt, hogy mit csinálna most
a Mester, mert ennek így nincs értelme:
azonnal tervezne egy másik, eszméjében
hasonló épületet). Az egyik a hely szel-

MESTER,
JELENTEM, ÁTADTUK!
A z Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete
Piliscsabán

területe, ahová a Mester nem tervezett, de alapítványt hozott létre.
Mi legyen? Vajon a hiányból, az eltávozott Mester okozta űrből szól a hang:
építsétek meg? Az én hiányom kiált-e,

Drónfotó: Dénes György

S z ö v e g : Tu r i A t t il a
É pít é s z e t : M a ko v e c z Imr e, Tu r i A t t il a
F o t ó : Z s i t v a T i b o r, D é n e s G y ö r g y
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leme, melyet mindenki komoly arccal,
horizontra emelt tekintettel hajtogat, a
másik a funkció: az egyik iskola, a másik
kutatóhely. Másik oldalon a dramaturgia: az egyetem épületei, a Iosephinum

Fotó: Dénes György

1 A p i l i s c s a b a i P á z m á n y P é t e r K a t o l i k u s E g y e t e m m e l s z e m b e n, a 10 - e s ú t d é l i r é s z é n f e k v ő v o l t B é r i B a l o g h Á d á m l a k t a n y a t e r ü l e t é n e k f e j l e s z t é s e
a z e z r e d f or du ló ut á n k e z d őd öt t , a mik or a z Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja a f elha g y ot t le gény s é gi épü let et e g y et emi k ollé giu mmá
a la k ít ot t a . A Ma k o v e c z Imr e á lt a l a la pít ot t Iosephinum Fejlesztéséért Alapítvány a t er ü let ha s z no s ít á s át , f ejle s z t é s ét , é s a z Av ic enna k ut at óint é z et
me g v a ló s ít á s át t ű z t e k i c éljáu l.
2 Dr. Maróth Miklós professzor Magyar Cor vin-lánccal kitüntetett, Széchenyi-díjas klasszika-f ilológus, or ientalista, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos
A k a d émia r end e s t a g ja , 2 008- t ól 2 0 1 4 -ig a lelnök e. 199 2 é s 1999 k ö z öt t a P á z má ny P ét er K at olik u s E g y et em B ölc s é s z et t u d omá ny i K a r á na k d ék á nja .
A Io s ephinu m F ejle s z t é s é ér t A la pít v á ny é s a z Av ic enna K ö z el-K elet K ut at á s ok Int é z et ének iga z gat ója .
3 C s ik y G á b or a C s ik y é s Tá r s a K k t . t u la jd ono s a , a P á z má ny P ét er K at olik u s E g y et em f ejle s z t é s i f őmér nök e v olt a c a mpu s pili s c s a b a i a la pít á s át ól
a z e z r e d f or du lóig. Ir á ny ít ot t a a z e g y et em v a la menny i épü let ének me g v a ló s ít á s át , s z er v e z t e a f ejle s z t é s t , é s a k i v it ele z é s i mu nk á k ellenőr z é s ét .
A Iosephinum ter ületén a ter ület egy há zi tulajdonba ker ülé sétől vég zi, ir ány ít ja a f ejle s zté s műs z ak i, s zer ve zé si, előké s zíté si é s ellenőr zé si munk áit .

Avicenna Közel-Kelet Kutatások
Intézete
06

07
Homlok zati részlet. Makovecz Imre vázlata

Régen kezdődött, nem is ismertem az elejét. Makovecz Imre a solymári Fészek Waldorfiskola számára egy henger tömegű, lencsekupolával fedett háromszintes épületről
készített egy rajzot. Az elgondolás valószínűleg a helyi viszonyok, az iskola igényeinek
áldozata lett: egy darabig „bírta” a terv a nyújtást, szélesítést – az újabb és újabb
metszetek tanúsága szerint –, aztán elvérzett, fiókba került az eredeti és a módosított
változat is. De az idea megmaradt, bár csak néhány pillanatra láttam. Megragadt
bennem, mert a Mester egyedi alkotásai között is egyedi volt: centrális, többszintes
térforma, olyan struktúra és architektúra, mint a sárospataki gimnázium, de kerek,
monolit építészet. Körben szárnyas lények, 12-24-es pillérközölés, kívül-belül ugyanaz,
de mégis: egymás tükörképe. Esszencia...

Aztán csend, és 2011 ősze után még
mélyebb csend, s egyre mélyebb kétségbe- – értsd: kettősségbe − esés, a csend
szakadéka, a peremlétbe kapaszkodás.
Kormányhatározat születik: a Makovecz
Imre Alapítvány koordinálja a felújításokat. A Makovecz Imre alapítású
Iosephinum Fejlesztéséért Alapítvány 1
teszi a dolgát. Maróth Miklós 2 irányításával, Csiky Gábor 3 vezérletével 2012
áprilisában elkészítjük a terület első
fejlesztési koncepciótervét és a kormány-előterjesztés műszaki mellékletét.
A kormányhatározat szándékával párhuzamosan – egy kiadós pilisi séta közben −
merült fel a gondolat bennem: mi lenne, ha az Avicenna épületeként a fiókba
kényszerült solymári iskola terveit valósítanánk meg Piliscsabán? Szokatlan
vállalkozás, mely rögtön két kérdést vet
fel (s nem azt, hogy mit csinálna most
a Mester, mert ennek így nincs értelme:
azonnal tervezne egy másik, eszméjében
hasonló épületet). Az egyik a hely szel-

MESTER,
JELENTEM, ÁTADTUK!
A z Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete
Piliscsabán

területe, ahová a Mester nem tervezett, de alapítványt hozott létre.
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leme, melyet mindenki komoly arccal,
horizontra emelt tekintettel hajtogat, a
másik a funkció: az egyik iskola, a másik
kutatóhely. Másik oldalon a dramaturgia: az egyetem épületei, a Iosephinum
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vagy egy merész tett előszelét érzem?
A vágyaink vezérelnek, a vak jóindulattal teli cselekvésvágy, vagy az ihletett
ráismerés hajt-e? A hamis ráismerés
lidércfényét látom-e felderengeni mint
ideát, vagy higgyek a nyugtató hangnak:
ugyan, hagyd, elment, ami megtörtént,
az a való, azzal kell törődni csak? És ha
az elsőnek hiszek: mi lesz, ha nem sikerül, ha nevetségessé teszek egy születő művet, mi lesz, ha torz lesz, mi lesz,
ha diszkreditálom az egész organikus
szemléletet? S persze mi lenne: amikor
tervezek, ugyanez a felelősség szakad
rám a saját munkámban is, vagy a csapatban végigvitt vörösiszapban is. Mi

Drónfotó: Dénes György
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Tömegvázlat. Makovecz Imre rajza

a regionális organikus építészet, mi az
épület mint jel szerepe? Ha az iskolánál egy penetráns ipari romkörnyezet
revitalizálásának csírája lehetett volna, akkor a piliscsabai rekreációs és
kutatóligetnél ugyanazon dombok között, az erdőszélen vajon nem ugyanez-e az üzenet? Kérdések és feleletek,

egy ember nézőpontváltozásai, amint
külső szemmel szemléli a maga belső
válaszát, s ítéli meg ugyanezt a szemléletet belső világából, míg belül nem
lesz, ami külső, és kifordul kabátnak,
ami belső. S közben megerősödött az
akarat, a töprengésnél több az előrelátás/cselekvés – minden veszélyével.
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Társakra találtam az iniciatívához.
A Iosephinum Fejlesztéséért Alapítvány
már kidolgozta a „Makovecz Imre bástyája” munkanevet viselő fejlesztési
programot a tervek alapján, a henger alakú, unikális épület ebbe a megágyazott
szellemi közegbe került, miután a Mester
családja is támogatta az elképzelést. Előterjesztések sorát írta meg Csiky Gábor
és Maróth professzor úr, mi pedig az út-
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ravalót, az átszabott terveket csiszoltuk.
S itt álljunk meg egy szóra: mi az, hogy
átszabott? Egy Makovecz-tervet átszabni, mint egy kabátot? Mit lehet, s mitől
marad az még Makovecz-épület? Mi van
akkor – mint jelen esetben −, ha van
egy első vázlat (tudjuk, milyen a Mester első vázlata: tökéletesen benne van
az az idea, mely aztán áthatja a teljes
épületet szerkezettől a részletekig),
s ha ez a vázlat aztán átalakul külső
erők hatására? Alakul vagy a határig
torzul a tér, mentőmegoldások születnek, rotundából, bástyából korong lesz.
Az elsőnél még ott az őskép, az idea, az
archetípus, az őserő, mint a Pilis tölgyeiben, melyek ugyanazok, de a talaj,
a szél, az idő hatására egyedivé torzulnak. Nézőpontom szerint az első változat a forrás, a többi alrendszere, de
– mint itt is − a lebontásban, a struktúra alakításában, a részletképzésben
kitapintható az eredeti kép kibontási
iránya, a Mester akarata. Itt is: hiába
torzultak az alapvető arányok (szélesedett az épület a szükséges alapterület
biztosítása okán, de a szintszám a szabályzat miatt nem nőhetett), a Mester
− érezve a tető tömegének exponenciális hízását − összetett szerkezetre is
vázlatot készített, melynek pl. a lapos
zárórész rézfedés struktúráját átvettük
az Avicenna tervein. A különböző fázi-

sok (három ilyet lehetett megkülönböztetni) szándéka, eredője ugyanaz volt.
Ebből kellett − hitünk és gyakorlatunk
szerint – kibontani az intézet programjának (sűrűbb helyiségrendszer), a helynek (laktanyából kutatóliget) és a dramaturgiának megfelelő architektúrát.
Pár méterrel kisebb lett az átmérő az
igények miatt, de ez csak javára vált a
tömegnek, nem terült szét, rotunda lett,
maradt a belső átrium nagysága és aránya. Az ideán, a belső magon nem változtattunk, a különböző időszakokban
készült vázlatok részleteit illesztettük
egységes rendszerbe. Az egyik legnehezebb kérdésnek a bejárat bizonyult, mert
az egyik vázlaton sem szerepelt (egy
tornatermi csarnoktömeghez csatlakozó nyaktag volt). Végül is tanulmányok
sora után nagy levegőt véve a Mester
egyiptomi rajzai inspirálta − a helyazonosság okán helyén lévőnek talált − átirat készült, jellegzetes ikonográfiával.
A forráslehívás alapja egy energetikai
pályázat és a miniszterelnöki támogatás volt. Az épületet olyan, közel nulla energiájú rendszerként valósítottuk
meg, amely megfelel az előírásoknak.
Itt nem pusztán a 20−40 cm-es hőszigetelésről és a hőcsillapított szerkezetekről, a „láthatatlan” gépészeti rendszerről, a kapcsolódó energiaparkról
van szó. Szembesültünk az építőipar

problémáival. Hogy csak egyet említsek,
ma – úgy tűnik − képtelenség helyszíni
műkő felületekkel megoldani azt az architektúrát, mely a vázlatokon szerepel:
hőhídmentes szerkezetek, szakemberhiány, tudáshiány... Az előregyártott héjbeton szerkezeteknél például a keresztmetszetében változó, hengerre feszített
parabolaív jelent nagy kihívást. Rengeteg vázlat, szerkezetirendszer-elemzés,
csomópontig lebontott, s elvetett gondolat, párhuzamosan futó kísérletek alkotóútját járta végig az építészcsapat,
míg kialakult a végső megjelenés, mely a
szigorú, és a részletek részleteit taglaló
kivitelezői próbát kiállva valósult meg.
Az Avicenna tervezése szorosan ös�szefügg a Iosephinum területfejlesztésével a téralakítás, az energetikai
koncepció és az elhelyezett funkció
okán is. A gyakran változó (2012 óta öt
változat készült) koncepció a kutatóintézet megvalósulása után, úgy tűnik,
határozottan egy kutatóliget megvalósítása irányába halad. A fejlesztésbe
illeszkedik a terület felső, félreeső részére telepített tizenegyezer négyzetméteres, háromszintes, zárt tömegű
Nemzeti Archivális Tár, mely Magyarország összes nyomtatott kiadványát és
mikrofilmen tárolt anyagát fogadja be.
Az elképzelés szerint a kollégiumi épület funkcióváltásával és újabb kutató-
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és rekreációs intézmények megvalósításával alakul ki a terület végleges funkciója.
Az Avicenna épülete megjelenésével,
morfológiai, stratégiai helyzetével, dramaturgiájával a terület központi eleme.
A dél felé emelkedő hegyoldal és a 10-es
út menti sík terület határán áll a kutatóintézet. Előtte a dísztér, mely a sevillai
mecsetből megmaradt, a világ harmadik legnagyobb történeti katolikus katedrálisához csatlakozó Narancsudvar
szerkesztési mintájára épült. Az európai
iszlám kultúra érett formában az Ibériai-félszigeten maradt meg több mint
hétszáz éven keresztül, s a reconquista
utáni átalakítással élő szövetként őrzi a
kultúrák egybeolvadását, sajátos együttélését. A szigorú geometrikus szerkesztésű, 42 x 42 méteres tér középpontja
a vékony vízréteget biztosító medence
(granadai Alhambra Mirtusz udvar),
melyet négy kiemelt ágyás és a felezett
raszterosztásban telepített összeboruló
fák alkotta árkád-térfal övez (cordobai
patio de los naranjos árkádja). Szándékunk szerint ez a terület − a következő
ütemben megvalósítandó nyugati térfallal kiegészülve − a Iosephinum Kutatóliget feszesebb, városi hangulatú előtere.
A hegyoldalba pavilonosan telepített
épületeknél a terepadottságokból is adódóan erősebben dominálnak majd a természethez illeszkedés építészeti elemei:
támfalak, növényzettel benőtt felületek.
A további épületeknél az Avicenna alapvető architektúrameghatározottságát
− szín, anyag, falnyílás, tetőképzés −
kell folytatni, a funkciónak és a helynek megfelelően alakítani. Ennek meggyőződésem szerint nem az Avicenna
ikonográfiájának többszörözését, de
szellemiségének, a helyhez és az egymáshoz való viszonyulásnak megjelenését kell jelentenie. Most majdnem
fordított a helyzet, mint az egyetemnél: itt előbb van a programadó épület,
s azt követi a többi, viszont a meghatározó épület lesz a park legkisebb eleme.
Egy befejezetlen mondat folytatására
vállalkoztunk, szabad szívvel, alázatos teremtő akarattal, mert máshogy
nem érdemes. S eljutottunk valahová,
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egy pillanatnyi megállóhoz, ahonnan
mint dombtetőről visszatekinthetünk,
s kifújva a fáradt levegőt, frissel megtöltve bensőnket új útra indulhatunk.
A szabadság velejárója a kétkedés,
mely igazán izgalmassá teszi cselekedeteinket. Most eljutottunk egy pontig, van egy testet öltött gondolat/
történet, s helyzetünket – saját szellemi egzisztenciánk, a Mesterhez, egy

amit létrehoztam, az munkám eredménye, és most további érveket kérek,
mert még fejlődésben vagyok. Nem
mondhatom, hogy valakinek hinnie kell
az én ügyemben, ellenkezőleg, mindannak, amit az emberek ilyeténmód
létrehoznak, úgymond kérdésként kell
a világban állnia – ez kellene hogy
legyen az új kultúrafogalom is −, mely
kérdés kiegészítésre, javításra és fokozásra vár. Így lehet hitet tenni a művészetben is, hogy azt mondjuk, a művészet úton van valami felé, ezért pedig
– a legáltalánosabban szólva − nem
foglalhat magában olyan tökéletességet, mely a világszellem valamen�nyi lehetséges elvének megfelelne.” 4
Itt tartunk, Mester! Jelentem, átadtuk,
még csiszolgatjuk, várjuk, hogy megnőjenek a fák, belakja a gazda, s hogy az
iniciatíva megértésre találjon a szívekben – amire van erős fogadókészség.
Jelzi ezt az átadás kiemelt protokollja.
S folytatjuk a történeted itt, a pilisi völgyben is, gyürkőzve, erőlködve, kétségek
közt lavírozva, de erős hittel és akarattal.

szellemi folyamhoz tartozás viszonyát,
a hamu és láng kérdését − legjobban
Joseph Beuys szavai világítják meg:
„Beszédbe kell elegyednem más emberekkel is, és meg kell hallgatnom érveiket, mert nem állíthatom, soha nem
állíthatom, hogy amit létrehoztam,
az objektíve és minden szempontból
helytálló valami. Ezt senki nem állíthatja, legfeljebb azt mondhatja:

IT IS DONE, MASTER!
AVICENNA INSTITUTE OF MIDDLE E ASTERN STUDIES IN PILISCSABA
The Avicenna Institute of Middle Eastern Studies was created with the aim of providing support for Hungarian foreign relations by supporting scientific
research dealing with Islamic countries, developing research and education and raising the next generation of researchers. Implementation was entrusted to
the Foundation for the Development of Iosephinum, an organization founded by Imre Makovecz, the designing architect of Pázmány Péter Catholic University
in Piliscsaba. In addition, the Institute aims to promote the university education of Arabic and Iranian Studies by writing textbooks, acquiring books for
domestic researchers, inviting foreign researchers and educators, organizing conferences and promoting professional cooperation. The library in Piliscsaba
has more than ten thousand volumes of technical books. After the death of Imre Makovecz, the Hungarian government adopted a resolution about caring for
and cultivating his legacy, which represents great cultural and national value, by supporting renovations and investments based on existing plans.
Inaugurated in 2019, the Avicenna, which is the first construction in a proposed larger research facility, was built in the spirit of this resolution. Based on
the unique, but unrealized design created by Makovecz for the Fészek Waldorf School in Solymár, the new plans were created by Attila Turi, an apprentice and
colleague of the Master, with the support of the Makovecz family. In this case, the core concept developed in the first draft applies to the entire building,
right down to the finest details. However, grappling with new demands, the space was warped to the limit and the rotunda was replaced with a disk. Turi
regards the first version as the original source that holds the Master's vision, which is always there in the background and palpable in the layout, the
structure and the details. Even though the basic proportions were changed, the Master had created drafts for the entire complex structure of the expanding
school, which was used for drawing up Avicenna's plans. Its current form shows that the details of various drafts drawn up at different times were integrated
into a single system, while the underlying idea was left unchanged. The main entrance proved to be a bit of a headache, since it was left out of all plans. In
the end, considering the similarity of themes, the Master's drawings of Egypt were used to create a tribute to his work, using characteristic iconography.
It should be noted that the building is a zero net energy structure.

4 Volker Har lan: Was ist Kunst? Werkstattgespräch mit Beuys, Ur achhaus, 1996.
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Gerencsér Judit látványter ve

Makó városának mai építészeti arculata vitathatatlanul összefonódik Makovecz Imre
nevével. Az egykori polgármester, Buzás Péter hitt abban, hogy Makónak kiugrási
lehetőséget ad Makovecz építészete, amely ugyanazt nyújthatja majd, mint Gaudí
Barcelonának. Tudatosan választotta ezt az utat, melyen mindvégig elszántan haladt.
Makovecz és Buzás kapcsolata a kilencvenes évekre nyúlik vissza, amely példaértékű
együttműködéssé alakult, meghaladva a politikai ellentétek mindent leegyszerűsítő
világát. A nemzetközi elismerést is kiváltó Hagymaházat számtalan további megbízás
követte, melyek közül a buszvégállomás és az újvárosi bölcsőde mellett a Hagymatikum
fürdőkomplexum volumenét tekintve is a legjelentősebb. A Mester tanítványainak is
lehetőséget adott a kibontakozásra, a városi gimnázium bővítése és az új sportcsarnok
megtervezése, valamint a közhivatalok háza Gerencsér Judit, a Kálvin téri iskola és
a tanuszoda Csernyus Lőrinc munkája, az élményfürdő tervezésében pedig utóbbiak
mellett Turi Attila is részt vett. Ezek az épületek egyedi karaktert adtak a városnak, így
ma már a városvezetés tudatosan építi kommunikációját a „Makovecz Makója” mottóra,
tematikus túrát ajánlva az idelátogatóknak.

KÖNYVTÁR
Makó
Építész: Makovecz Imre,
Szente-Vargáné Gerencsér Judit
Szöveg: Dénes Eszter
Fotó: Kedves Zsófia
Homlok zat, Makovecz Imre vázlata
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A városi könyvtár lapostetős kockaépületét a hetvenes évek elején adták át.
Bővítésének gondolata már 1997-ben
felmerült, akkor ezt a feladatot a mester tanítványára, Ekler Dezsőre bízta.
Forráshiány miatt a terv végül nem valósult meg. Közel egy évtized elteltével az
építés gondolata ismét előtérbe került,
ekkor azonban már Makovecz Imre személyéhez ragaszkodva adott megbízást
a város a bővítés és a köztér terveinek
elkészítésére. A vázlatterveket azonban
anyagi lehetőségek híján ekkor sem követte megvalósulás. Két évvel Makovecz
Imre halála után, 2013-ban az új polgármester, Farkas Éva Erzsébet a vázlatter-

vek ismeretében az engedélyezési és kiviteli tervek megrendelése és a könyvtár
megépítése mellett döntött, mely egybeesett az életmű gondozásával kapcsolatos kormányhatározat életbelépésével.
Ezt követően, a Mester születésének
80. évfordulóján a magyar kormány − kifejezve, hogy az életmű megóvásra érdemes kulturális és nemzeti értéket képvisel – bővebben rendelkezett az életmű
és a hagyaték gondozásáról, s annak a
jövő nemzedékkel való megismertetéséről. Konkrét feladatokat jelölt ki, tizenkilenc beruházás megvalósulását támogatva. Ezek közül a makói könyvtár volt az
első fontos állomás, melynek alapkövét

2017. február 17-én tették le. A város által régen várt és támogatott beruházást a
sajtóban elhangzó félinformációkra épülő polémia kísérte. Mindenekelőtt tisztázni szükséges, hogy a Makó számára
e projektre folyósított 2,6 milliárd forintos támogatásból mindössze 1,2 milliárd
forint volt maga az épület (négyzetméterre vetítve 650 ezer Ft), a fennmaradó
összeg a közműkiváltások és a környező
utcák rehabilitációjának költségét fedezte. A könyvtár közvetlen környezetének
rendezése mellett ugyanis megújul Sáros
László DLA Ybl-díjas építész tervei alapján a főtérhez kapcsolódó, új főutcaként
említett Deák Ferenc utca is. A város tá-
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Földszinti alaprajz. Makovecz Imre vázlata

mogatást kapott továbbá a Hagymaház
rekonstrukciójára, a gyógyfürdő bővítésére, valamint a mozi átépítésére is.
Bár a sajtó Makovecz-épületként szól az
új könyvtárról is, a Mester halála után
egy-egy skicc, vázlatterv alapján megtervezett épület felépítése építészetelméleti
kérdéseket vet fel. A makói könyvtár első
vázlatát Makovecz Imre készítette. Az
épületet azonban több évtizeden keresztül közvetlen munkatársa, az önálló alkotótevékenységet is folytató Gerencsér
Judit Ybl-díjas építész tervezte, a berendezés Makovecz állandó alkotótársa,
Mezei Gábor Munkácsy-díjas belsőépítész munkája. Felmerülhet a kérdés is,
hogy ha a meglévő épület végül bontásra ítéltetett, miért kellett mégis ragaszkodni az átalakításra épülő vázlatokhoz.
A válasz egyrészt a Makovecz építészetére
épülő városi koncepcióban, másrészt pedig az életmű részeként megszületett eredeti vázlat kompromisszummentes, az új
helyzetre is jól igazítható voltában rejlik.
Makovecz Imre vázlatterve a meglévő,
földszintes, lapostetős könyvtárépület
bővítésére készült, az eredeti alaprajzi kontúrok és átrium megtartása mellett, egy további szint és magastető
ráépítésével. Az időközben eltelt egy
évtized alatt azonban olyan komoly
épületszerkezettani és statikai problé-

mák jelentkeztek, hogy a bontás elkerülhetetlenné vált. Mindemellett figyelemmel kellett lenni a könyvtárlátogatási
szokások gyors és alapvető megváltozására, így a tervezési program pontosításra, illetve kiegészítésre szorult.
Gerencsér Judit az eredeti vázlatot és
az elrendezést követve, annak alaprajzi
raszterét megtartva növelte az épületet
a hátsó traktus irányába. Felmerül azonban a kérdés, ha egy vázlat átalakul az
új igények mentén, Makovecz-épület marad-e még? Ennek megválaszolásához ismerni kell a Makona működését, melyet
maga a Mester alakított ki. Számos esetben csak néhány vázlatot rajzolt, de azokat minden esetben állandó munkatársai, tanítványai1 dolgozták fel. Gerencsér
Judit kezdetben a Vátiban, majd több
évtizeden keresztül a Makonában dolgozott Makovecz Imre mellett, jelenleg
is a Makovecz Benjamin által vezetett
iroda tagja. Számos munkában szerkesztőként, és több jelentős alkotásban munkatársként – Makó esetében például az
újvárosi bölcsőde vagy a Hagymatikum –
tervezésében vett részt. Az átadott vázlatokban mindig megragadható volt a
teljes épületet átható, minden részletre
kiterjeszthető alapgondolat. A Mester
munkatársaival folyamatosan konzultált,
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1 Példaként állhat itt a z egy ik legismer tebb alkot ás, a sevillai pavilon, melyet C ser ny us L őr inc, Sik lósi Józ sef é s Tur i Att ila dolgozott f el a vá zlat alapján.
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a tervezéshez szellemi alapot biztosított,
miközben szükség esetén beleszólhatott
a szerkesztés és a tervezés során annak
minden részletébe, akár a kivitelezési fázisban is, sokszor újszerű megoldásokat
adva. A könyvtár esetében a vázlatterv
egyes elemeinek kibontására azonban

már csak halála után kerülhetett sor.
Erőt adó támogatása és minden részletre
kiterjedő figyelme nélkül, de a vázlatainak szellemiségét figyelembe véve készült el a könyvtár Gerencsér Judit tervei
alapján, aki több évtizedes tapasztalata okán jól ismeri a Makovecz-épületek
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logikáját, és a Mesterre jellemző megjelenését. Ezeket azonban immár önállóan,
legjobb tudása és építészeti hitvallása
alapján dolgozta fel a külső körülmények
hatására változó programhoz igazítva.
Az épület leghangsúlyosabb eleme a főbejárat, melynek ívében a sárospataki
művelődési ház antropomorf motívuma köszön vissza. Az épületnek arca,
szemei, szemöldöke és szája van, hullámzó üstöke alatt nyílik meg a tudás
szentélye, mely egyben a város egyik
legfontosabb közösségi fóruma. (E főhomlokzati motívumkinyíló könyvlapként való giccses értelmezése nem állja
meg a helyét a makoveczi életmű ismeretében.) A homlokzaton pillérek sora
dominál, a stilizált emberfejek, melyek
a makói fürdőn és az újvárosi bölcsőde
jellegzetes kapuoszlopain is visszaköszönnek, a szatmárcsekei kopjafákat
idézik. A homlokzati szárnymotívum a
Királyhágó téri társasház 2004-es tervein jelent meg elsőként, áttört mintázata
a makói buszpályaudvaréval és a csengeri rendelőintézet tornyáéval rokon.
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A fehér vasbeton oszlopokon nyugvó
látszó faszerkezet a homlokzat és az
emeleti belső terek meghatározó eleme.
A kilencvenezer kötet elhelyezésére alkalmas épület földszintjén a kávézót és
recepciót is magába foglaló tágas – ruhatárral, mosdókkal ellátott – fogadótérhez szabadpolcos felnőttkönyvtár
és folyóiratolvasó kapcsolódik. A helyiségek egy olvasókertként funkcionáló átrium köré szerveződnek, melynek
a növénykiültetés mellett a könyvtár
számára még a hetvenes években Tóth
Valéria által készített szobor ad egyedi
hangulatot. Az emeleti terek látványát a
látszó tetőszerkezet határozza meg, itt
helyezkedik el a galériás gyerekkönyvtár,
a kutatószoba, a számítógépes oktatóterem, valamint a kiállító- és előadótér.
Ez utóbbihoz a főbejárat felett külső
fedett terasz tartozik. Az eredeti vázlattervhez képest megnövelt átrium terébe nyúlik be a gyerekkönyvtár kellemes
tetőterasza. A közönségforgalmi terekhez háromszintes kiszolgáló- és üzemi
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The architectural image of the town of Makó is inextricably intertwined with the work of Imre Makovecz. Its then-mayor correctly realized that inviting
Makovecz was a real opportunity for the town—in fact, Makó would have its own Gaudí. The city entrusted the Master and his apprentices with several
projects. As a result, Makó's architecture was slowly turned into a unique spectacle, allowing the city administration to promote it with the catchphrase
"The Makó of Makovecz".
The idea to expand the József Attila City Library, built at the beginning of the 70's, goes back until 1997, when the task was entrusted to Dezső Ekler, an
apprentice of the Master. However, the plan was scrapped due to lack of funds. Almost a decade later, when the city finally commissioned the construction
works, they turned to Makovecz with the same request. Yet again, the plans were abandoned for the same financial reasons. The final decision to build the
library was made two years after the death of Imre Makovecz. On the 80th anniversary of the Master's birth, in recognition of the cultural and national value
of his work, the Hungarian government provided funding for 19 investment projects, including the library in Makó. Even though media reports usually refer
to the new library as a Makovecz building, its construction was based on sketches and drafts, raising delicate questions of architecture theory. The first
draft of the library was indeed created by Makovecz; however, the building was designed by his close associate, Judit Gerencsér, an active and independent
architect in her own right, and the interior design is the work of Gábor Mezei, another long-time colleague of Makovecz.
Originally, the drafts were commissioned for extending the single-storey flat-roof library building into a two-storey construction capped with a high-pitched
roof, while holding on to the original outlines and the atrium. However, a decade later it became obvious that the building had to be torn down. Due to
fundamental changes in the library habits of the population, the plans had to be modified. Sticking to the original layout as closely as possible, Judit
Gerencsér's design plans extended the building towards its rear tract. Gerencsér's decades-long experience with the structure and appearance of Makovecz
buildings came handy in adapting the draft plan to her own individual vision and to the changing external circumstances. The most prominent feature of the
building is the main entrance. The building has a face, eyes, brows and mouth. Its thick mane hides a true sanctuary of wisdom; one of the most important
meeting places of the town. The facade and the first-floor interior is dominated by the wooden structure nested upon white pillars of reinforced concrete.
A crossroads for cultures and values, the institution, which is the thirteenth building in the town that is associated with the legacy of Makovecz, attracts
more than forty thousand visitors each year.

részek, valamint raktár kapcsolódik.
Az emberi léptékű, ugyanakkor az emeleten rendkívül impozáns helyiségek a
nagy, árnyékolással ellátott üvegfelületeknek köszönhetően világosak. A mesterséges fényforrást az épület jellegéhez
képest szokatlanul modern vonalvezetésű, elegáns világítótestek adják, finom
kontrasztot képezve a természetes, egyszerűségében nemes anyaghasználatú
terekkel, melyekben a fehér falak és a
pácoltfa-szerkezetek, bútorok dominálnak. A sárgaréz a keményfa padlót osztó
dilatációs elemeken, a bútorok lábazatán
és fogantyúin is visszaköszön. A gyerekkönyvtár meghatározó eleme a galériára
vezető faszerkezetű, üvegkorláttal kombinált csigalépcsője. A belső terek lehetőséget teremtenek az egyéni mellett
a csoportos és speciális tanulmányok
folytatásához is, mindeközben megtaláljuk a kicsi sarkokat a pihenéshez,
a kellemes átrium ideális az elvonuláshoz vagy csöndes beszélgetéshez. Valamennyi részlet a kivitelezővel való remek
együttműködésről, a minőséget előtérbe helyező közös munkáról árulkodik.

Országépítő 2019|02

Milyennek kell lennie az ideális könyvtárnak? Vonzónak és professzionálisnak a használó felől, ugyanakkor kényelmesnek az ott dolgozók számára.
A 21. század könyvtára technikailag és
ergonómiailag jól működő komplexum.
A tervezés folyamán sokféle szempontot
és számos feltételt kellett összehangolna az építésznek, hogy az épület fűtés-,
világítás- és légtechnikailag, gépészetileg, valamint árnyékolásában is megfelelően egységes, ugyanakkor gazdaságos
legyen. Azt se feledjük azonban, hogy
könyvtárat építeni ma, amikor éppen
ezen intézmények megszűnésével fenyegetnek, egészen mást jelent, mint
korábban. A könyvtár manapság, mint fizikai tér, egyfajta közvetítő funkciót ölt,
a nyomtatott dokumentumok mellett a
külső források mind teljesebb rendelkezésre bocsátása végett. Visszaszorulóban vannak a magányos tudományos
munkához egyedül méltó csend övezetei, s megjelennek az oldottabb jellegű
tevékenységek térségei. Ilyen új térként
jelenik meg a kávézó, a konferencia- és
előadóterem, a számítógépes övezetek,

laborok. E sok új funkció egyben azokat
a jóslatokat is cáfolja, melyek a fizikai
könyvtári tér fokozatos elhalásáról szólnak. Az új könyvtár-építészeti paradigma
úgy foglalható össze, hogy nem kizárólag
a féltve őrzött könyveknek, hanem inkább
az embereknek kíván tereket biztosítani
változatos szükségleteik kielégítésére.
E folyamatban azonban az épület formálása, anyaghasználata az állandóságot
kell hogy sugározza, sokszorosan felértékelődik kultúraközvetítő szerepe. A könyvtár letéteményese annak a gondolatnak,
hogy a világ megismerhető, a világban
rend van. Nem csupán dokumentumbázis,
Makón például évi negyvenezer látogatót
vonzó közösségi hely, hanem kultúra- és
értékközvetítő intézmény. E küldetésnek
ad méltó keretet az új makói könyvtár,
mely immár tizenharmadik eleme a város
Makoveczhez köthető épületsorának.

Könyvtár, Makó
THE LIBRARY IN MAKÓ
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The architectural image of the town of Makó is inextricably intertwined with the work of Imre Makovecz. Its then-mayor correctly realized that inviting
Makovecz was a real opportunity for the town—in fact, Makó would have its own Gaudí. The city entrusted the Master and his apprentices with several
projects. As a result, Makó's architecture was slowly turned into a unique spectacle, allowing the city administration to promote it with the catchphrase
"The Makó of Makovecz".
The idea to expand the József Attila City Library, built at the beginning of the 70's, goes back until 1997, when the task was entrusted to Dezső Ekler, an
apprentice of the Master. However, the plan was scrapped due to lack of funds. Almost a decade later, when the city finally commissioned the construction
works, they turned to Makovecz with the same request. Yet again, the plans were abandoned for the same financial reasons. The final decision to build the
library was made two years after the death of Imre Makovecz. On the 80th anniversary of the Master's birth, in recognition of the cultural and national value
of his work, the Hungarian government provided funding for 19 investment projects, including the library in Makó. Even though media reports usually refer
to the new library as a Makovecz building, its construction was based on sketches and drafts, raising delicate questions of architecture theory. The first
draft of the library was indeed created by Makovecz; however, the building was designed by his close associate, Judit Gerencsér, an active and independent
architect in her own right, and the interior design is the work of Gábor Mezei, another long-time colleague of Makovecz.
Originally, the drafts were commissioned for extending the single-storey flat-roof library building into a two-storey construction capped with a high-pitched
roof, while holding on to the original outlines and the atrium. However, a decade later it became obvious that the building had to be torn down. Due to
fundamental changes in the library habits of the population, the plans had to be modified. Sticking to the original layout as closely as possible, Judit
Gerencsér's design plans extended the building towards its rear tract. Gerencsér's decades-long experience with the structure and appearance of Makovecz
buildings came handy in adapting the draft plan to her own individual vision and to the changing external circumstances. The most prominent feature of the
building is the main entrance. The building has a face, eyes, brows and mouth. Its thick mane hides a true sanctuary of wisdom; one of the most important
meeting places of the town. The facade and the first-floor interior is dominated by the wooden structure nested upon white pillars of reinforced concrete.
A crossroads for cultures and values, the institution, which is the thirteenth building in the town that is associated with the legacy of Makovecz, attracts
more than forty thousand visitors each year.

részek, valamint raktár kapcsolódik.
Az emberi léptékű, ugyanakkor az emeleten rendkívül impozáns helyiségek a
nagy, árnyékolással ellátott üvegfelületeknek köszönhetően világosak. A mesterséges fényforrást az épület jellegéhez
képest szokatlanul modern vonalvezetésű, elegáns világítótestek adják, finom
kontrasztot képezve a természetes, egyszerűségében nemes anyaghasználatú
terekkel, melyekben a fehér falak és a
pácoltfa-szerkezetek, bútorok dominálnak. A sárgaréz a keményfa padlót osztó
dilatációs elemeken, a bútorok lábazatán
és fogantyúin is visszaköszön. A gyerekkönyvtár meghatározó eleme a galériára
vezető faszerkezetű, üvegkorláttal kombinált csigalépcsője. A belső terek lehetőséget teremtenek az egyéni mellett
a csoportos és speciális tanulmányok
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a kellemes átrium ideális az elvonuláshoz vagy csöndes beszélgetéshez. Valamennyi részlet a kivitelezővel való remek
együttműködésről, a minőséget előtérbe helyező közös munkáról árulkodik.
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Hor váth Zoltán szabadkézi rajza

Az idei Ybl-díj kitüntetettjei között volt Horváth Zoltán, a Triskell Kft. tagja. A hivatalos indoklás szerint „a mértéktartó organikus
építészeti szemlélet képviselőjeként, az épületeket a környezetbe integráló, egyéni téralkotó felfogással végzett építész tervező
munkásságáért és főépítészi tevékenységéért” kapta az elismerést. E méltatást nagyon jól illusztrálja a közelmúltban elkészült
maglódi Szitakötő bölcsőde, amelynek bemutatásával gratulálunk Horváth Zoltánnak a díjhoz.

ÚJRA ÉS ÚJRA
A maglódi Szitakötő bölcsőde
Szöveg: Erhardt Gábor
Építészet: Horváth Zoltán
Fotó: Kedves Zsófia
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Örök kérdés, hogy egy épület megítélhető-e az idő- és térbeli környezet részletes
ismerete nélkül. Alkotható-e vélemény
egy épületről csak képek alapján, a tervező gondolatainak, illetve a használók,
a környék lakói véleményének ismerete
nélkül? Az utóbbi időkig azt gondoltam,
hogy a válasz: egyértelmű nem. Különösen a hazai organikus építészet „ideológiával és narratívával telített” épületei esetében. De cikkünk tárgya, illetve
Horváth Zoltán, és tágabban közvetlen
munkatársai, Turi Attila és Terdik Bálint
közelmúltbeli épületei kétségessé tették
számomra ennek az állításnak a létjogosultságát, mivel az épületek döntően
vidéken, illetve a budapesti agglomerációban épültek, erősen megkérdőjelezhető
építészeti környezetben.

Bántóan gőgösnek tartom azt az építészeti hozzáállást, amely az adott építési
helyszín környezetének vélt vagy valós
építészeti igénytelenségére hivatkozva
a saját önmegvalósításának eszközeként
tekint egy-egy tervezési feladatra, kizárva a környezeti hatásokat. Ezzel hozzájárul a környezet sokszólamúságához,
még ha a környezet építészeti minőségén
emel is. Egyre inkább azt látom, hogy az
építészek feladata ma egyfajta szolgálat,
különösen a magyar vidéken. Ez egészen
más képességeket, talán hajlamokat igényel, mint amelyekre a mai építészeket
kiképezték az egyetemen, illetve a mindennapi szakmai közegben.
A fentiek miatt nem klasszikus épületkritikát kívánok írni a maglódi Szitakötő
bölcsődéről (amit egyébként abszolút

megérdemel), hanem egy kicsit szélesebb perspektívát nyitva boncolgatnám
Horváth Zoltán szakmai pályafutásának
elmúlt évtizedét. És mindezek apropóján feltennék néhány kérdést az organikus építészet jelenéről, jövőjéről, így a
Kós Károly Egyesülés megalapításának
harmincadik évfordulójához közelítve.
Az épület ismertetéséhez szükséges két
fontos pont részletesebb kifejtéseként
egyrészt az épített környezet karakteréről, másrészt a bölcsődei funkció „érzékenységéről” kell pár mondatot írni.
Az oktatási épületek tervezése különösen nehéz feladat, hiszen az eljövendő
generáció térről, építészetről alkotott
gondolatait döntően befolyásolja, hogy
milyen környezetben töltik legfogéko-
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ső játékosság egyértelműen vállalható
alternatívát mutat a jelen minimalista
építészetével szemben. Ugyanakkor fel
kell tenni az „utánozhatóság”, a más tervezői praxisba ágyazhatóság kérdését.
Különösen annak fényében, hogy egyáltalán nem mindennapi a megbízó és tervező közötti − Budakalászon Turi Attila
főépítészsége alatt jellemző − összhang.
Az állami források megpályázásának bürokratikus nehézségei, az állandó idő- és
pénzhiány, és a megfelelő (képzettségű,
gyakorlatú és érzékenységű) szakember hiánya akadályozza a tervező és
megbízó közötti összhang kialakulását,

Építész, vezető tervező:
Horváth Zoltán
Építészmunkatárs:
Horváth Gergely, Szincsák Péter,
Töviskes Csilla
Statika, tartószerkezet:
Demjén József
Épületgépészet: Szöllősi Árpád
Gyengeáramú tervek: Horváth Károly
Erősáramú tervek: Mihalovics József
nyabb életszakaszukat. Kiemelten érdekes ez a bölcsődék esetében, mivel
az éppen csak nyiladozó elméjű, az elsődlegesen fontos személytől, azaz az
anyától huzamosabb időre elszakított
gyermekek sérülékenysége vitán felüli. Itt mindennek „rendben kell lennie”.
Nem abban az értelemben, ahogy azt
a ma épülő óvodák, bölcsődék tervezőinek többsége gondolja, kizárólag
minimalista, purista eszközökkel alakítva ezen épületeket.
Az üresség által átláthatóvá tett térnek
nem a zaklatottság miatt átláthatatlan tér az ellentéte. Számomra etalonszerű példa a Turi Attila által tervezett
budakalászi Mályva utcai bölcsőde.
E hely alaprajzi szerkesztése tiszta, de
a szerkezetből és tömegformálásból teljesen adekvátan következő belső és külFöldszinti alaprajz
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Metszetek

ami nem kevés kitartást, és némi dörzsöltséget is kíván. Horváth Zoltán és
munkatársai mindenképpen ezen alkotók közé tartoznak, akik az építészetet, különösen a kisebb léptékű, vidéki
középületek tervezését egyfajta szolgálatnak tekintik. Erre volt jó példa
a közelmúltban megvalósult, és méltatlanul alulreprezentált tornateremés tanuszoda-épületek (Országépítő,
2017/4.) egyediesíthető típusterveinek gondolata.
E szolgálat alapja a főépítészi tevékenység, azaz egy építészeti gazdaszerep vállalása, amely egyrészt az állandó
jelenlétről, másrészt a példamutatásról
szól. Az állandó jelenlét lényege, hogy
a főépítész megszólítható, minden kérdésre belátható időn belül válaszol,
a legegyszerűbb lakossági megkeresévégső soron pedig az esetek többségében építészeti szempontból finoman
szólva problematikussá teszi e beruházásokat. Maglódon ez szerencsésen
alakult, mivel a kormányzati támogatást
egy olyan vázlattervvel sikerült elnyerni, amelynek elkészítésében, a tervezési
program megfogalmazásában komoly
szakemberek is részt vettek.
A Szitakötő bölcsőde környezetét a tipikusan agglomerációs, új parcellázású
területek gyors fejlődése miatti idegensége, az otthonosság hiánya jellemzi.
Ezen űr betöltésének szükségességére
csak a legérzékenyebb önkormányzatoknak van „hallásuk”. A többség − az események után loholva − a körültekintés
legszükségesebb minimumával igyekszik, vagy tudja kielégíteni az infrastruktúra-fejlesztési igényeket, többek
között az alapfokú szolgáltatásokat biztosító középületek és közterek építését.
Ezek fényében írtam első gondolataimat az épületek értelmezhetőségi kereteit illetően. Mondhatni: így élünk
mi itt, Árkádiában. Az építészek többsége ebben a helyzetben a már szintén
említett önmegvalósításba „menekül”,
de van egy kisebbség, amely igyekszik
a nehézségekből is erényt kovácsolni,
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sektől a településfejlesztés szélesebb
horizontú kérdéseiig. A példamutatás
pedig – az én meglátásom szerint − nem
mást jelent, mint jó épületek tervezését
és megvalósítását (!). Nem elég a főépítészi fogadóórán, a tervtanácsban kinyilatkoztatni a nagy igazságokat. Meg
kell mutatni, hogyan kell – kulturáltan –
viselkedni. A főépítész által tervezett
épület a Települési Arculati Kézikönyv
tartalmának fizikai megvalósulása kell
legyen. Így tud a főépítész a kellő hatékonysággal a településen élőkhöz
szólni. Mi, építészek beszél(get)hetünk
tervekről, mert mi értjük azokat. A laikusok azonban nem tudnak tervet olvasni, nekik látniuk kell a jó épületeket.
A Szitakötő bölcsőde telkének adottságai érdekesek: gyakorlatilag Maglód
ma beépített belterületének határán helyezkedik el. Közvetlen szomszédjában
egy, a környező lakóépületek formavilágát követő óvoda áll. A tágabb környezet, de maga Maglód építészeti arculata
– ahogyan más agglomerációs településé sem különb − kiforratlan, ad hoc,
a közelmúlt építőipari konjunktúrája, lakásépítési boomja által meghatározott…
A telek három oldalról közterület által
határolt, ami érdekes szituációt eredményez. Az óvodák, bölcsődék esetében amúgy is jellemző, hogy az épület
főhomlokzatai, azaz a csoportszobák
mindig a telek belseje felé néznek,
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ami nem kevés kitartást, és némi dörzsöltséget is kíván. Horváth Zoltán és
munkatársai mindenképpen ezen alkotók közé tartoznak, akik az építészetet, különösen a kisebb léptékű, vidéki
középületek tervezését egyfajta szolgálatnak tekintik. Erre volt jó példa
a közelmúltban megvalósult, és méltatlanul alulreprezentált tornateremés tanuszoda-épületek (Országépítő,
2017/4.) egyediesíthető típusterveinek gondolata.
E szolgálat alapja a főépítészi tevékenység, azaz egy építészeti gazdaszerep vállalása, amely egyrészt az állandó
jelenlétről, másrészt a példamutatásról
szól. Az állandó jelenlét lényege, hogy
a főépítész megszólítható, minden kérdésre belátható időn belül válaszol,
a legegyszerűbb lakossági megkeresévégső soron pedig az esetek többségében építészeti szempontból finoman
szólva problematikussá teszi e beruházásokat. Maglódon ez szerencsésen
alakult, mivel a kormányzati támogatást
egy olyan vázlattervvel sikerült elnyerni, amelynek elkészítésében, a tervezési
program megfogalmazásában komoly
szakemberek is részt vettek.
A Szitakötő bölcsőde környezetét a tipikusan agglomerációs, új parcellázású
területek gyors fejlődése miatti idegensége, az otthonosság hiánya jellemzi.
Ezen űr betöltésének szükségességére
csak a legérzékenyebb önkormányzatoknak van „hallásuk”. A többség − az események után loholva − a körültekintés
legszükségesebb minimumával igyekszik, vagy tudja kielégíteni az infrastruktúra-fejlesztési igényeket, többek
között az alapfokú szolgáltatásokat biztosító középületek és közterek építését.
Ezek fényében írtam első gondolataimat az épületek értelmezhetőségi kereteit illetően. Mondhatni: így élünk
mi itt, Árkádiában. Az építészek többsége ebben a helyzetben a már szintén
említett önmegvalósításba „menekül”,
de van egy kisebbség, amely igyekszik
a nehézségekből is erényt kovácsolni,

Országépítő 2019|02

sektől a településfejlesztés szélesebb
horizontú kérdéseiig. A példamutatás
pedig – az én meglátásom szerint − nem
mást jelent, mint jó épületek tervezését
és megvalósítását (!). Nem elég a főépítészi fogadóórán, a tervtanácsban kinyilatkoztatni a nagy igazságokat. Meg
kell mutatni, hogyan kell – kulturáltan –
viselkedni. A főépítész által tervezett
épület a Települési Arculati Kézikönyv
tartalmának fizikai megvalósulása kell
legyen. Így tud a főépítész a kellő hatékonysággal a településen élőkhöz
szólni. Mi, építészek beszél(get)hetünk
tervekről, mert mi értjük azokat. A laikusok azonban nem tudnak tervet olvasni, nekik látniuk kell a jó épületeket.
A Szitakötő bölcsőde telkének adottságai érdekesek: gyakorlatilag Maglód
ma beépített belterületének határán helyezkedik el. Közvetlen szomszédjában
egy, a környező lakóépületek formavilágát követő óvoda áll. A tágabb környezet, de maga Maglód építészeti arculata
– ahogyan más agglomerációs településé sem különb − kiforratlan, ad hoc,
a közelmúlt építőipari konjunktúrája, lakásépítési boomja által meghatározott…
A telek három oldalról közterület által
határolt, ami érdekes szituációt eredményez. Az óvodák, bölcsődék esetében amúgy is jellemző, hogy az épület
főhomlokzatai, azaz a csoportszobák
mindig a telek belseje felé néznek,
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így az utcai, valódi főhomlokzat többnyire kiszolgálóhelyiségeket rejt. Itt
sincs ez másképp. A klasszikus előkert
északkeleti tájolású, és gyakorlatilag
gazdasági udvarnak tekinthető.
Az alaprajzi képlet némiképp emlékeztet
a Horváth Zoltán által 2012-ben tervezett budakalászi Egészségház koncepciójára (Országépítő, 2015/3.). Ott három, egymásról „lefűződő”, leszakadó,
egyre emelkedő magasságú, de mégis
egyívású tömeget fog egységbe az alacsony, kis hajlású tetővel fedett, ös�szekötő épületrész, amelyben az íves,
ölelő, intim teret képező karakter a
meghatározó. A maglódi bölcsődénél ez
a koncepció annyiban módosul, hogy
itt az északi oldalon egy íves „fejrész”
szervezi az együttest, amely mellé sugarasan három, csoportszobákat magába foglaló épülettömeg kapcsolódik. Az
épülettömegeket itt is alacsony, kis hajlású tetővel fedett „televény” köti össze,
amely hol zárt közlekedő, hol a csoportszobákat árnyékoló fektetőterasz,
hol egyszerű előtető formáját ölti magára. Az egymástól éppen hogy csak
elhúzott tömegek ilyetén kapcsolata a
dunavarsányi Városházánál is jellemző volt, de ott a keretes alaprajz lett
a funkcióhoz illeszkedő megoldás.
Az íves fejépületben kaptak helyet a kiszolgálóhelyiségek, a személyzet irodái,
öltözői és tartózkodói. Van itt egy tekintélyes méretű melegítőkonyha, illetve,
amit az ilyen méretű épületeknél jelentősen alul szoktak méretezni: számtalan
jól használható tároló, megelőzve, hogy
a későbbiekben az összes közlekedő
szekrényekkel legyen telezsúfolva.
A csoportszobák szárnyai egyívásúak:
két-két csoportszoba van mindegyikben,
egy-egy közös használatú vizesblokkal,
és az átöltözésre is helyet adó oldalfolyosóval. Az utóbbi a szükséges helyeken
enyhe homlokzati kiugrással bővül, ami
a jól használhatóságon túl az oldalhomlokzatok játékosságát is eredményezi az
eltérő, erőteljesebb színezéssel.
Az épület bejárata a már említett alacsonyabb, köztes rész északnyugati
végpontjában van, a második főhomlok-
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zaton, ha szabad így fogalmazni. Az erőteljes északnyugati uralkodó széljárás
miatt a tervező nem szemből engedi rá
a személyforgalmat a bejáratra, hanem
dél felől, a már említett köztes épületrésznek a főtömegek elé való kifuttatásával létrejövő fedett-nyitott téren át.
A tervezővel az épületről beszélgetve
felmerült az (ön)ismétlés kérdése, problematikája. Mikor unja meg egy építész
saját magát? Mikor érzi úgy, hogy − önmaga számára − nem jelent izgalmat a
saját építészete? Megkerülve a válaszadást, mondhatnánk, hogy szó sincs
erről, hiszen a szakmai pályaíve mindenkinél egyfajta formai, szellemi fejlődésként fogható fel. Ez Horváth Zoltán
esetében valóban jól követhető a budakalászi Egészségháztól a dunavarsányi
Városházán át cikkünk tárgyáig. Szerintem azonban másról is van szó.
A világhírű svájci építész, Gion A.
Caminada írta, hogy az ő tapasztalata
szerint az emberek szeretik az ismétlődést. Ezzel magyarázható a sűrű, de
„egyszerű”, egyöntetű hangulattal bíró
mediterrán, vagy éppen a svájci Alpokra
jellemző települések hallatlan népszerűsége. És ez volt jellemző a Caminada
által a 2000-es években a saját szülőfalujába, Vrinbe tervezett épületeire
is. Caminada a helyi anyaghasználat
és szerkezeti kialakítás logikáját követő egyszerű épületekkel lett világszerte
ismert. Persze mellette is elrohant az
idő − kis túlzással mondhatjuk, hogy
csupán a mindenkinek kijáró ötperces
világhír jutott neki. Hiszen, mint az élet
szinte minden területére, az építészetre
is jellemző az újdonság, a változatosság
hajszolása. Mára ez lett az érték egyik
fokmérője… Minden épület és építész
csak képek formájában létezik a globális, virtuális térben. Azonban a maglódi
Szitakötő bölcsőde és Horváth Zoltán
közelmúltban tervezett, kis léptékű vidéki középületei ennek a folyamatnak
ellentmondanak…, nagyon helyesen.
Horváth Zoltán és a Triskell építésziroda
többi alkotója épületeivel megfogalmaz-
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za azt az építészeti arányrendszert, formavilágot és anyaghasználatot, amivel
be lehet lakni a magyar vidéket. A rendszerváltás utáni idők építészeti gondolkodására jellemző, hogy egyrészről aki
fizet, az az úr. Azaz a megrendelő bármilyen stílusú, méretű házat terveztethet, az építésznek a szolgáltató szektor
szereplőjeként ki kell szolgálnia a megrendelői igényeket, amelyeket csak azok
a fránya jogszabályok korlátozhatnak.
Ez határozza meg az agglomerációs települések jelenlegi építészeti arculatát.
Ezzel párhuzamosan az építészek körében uralkodóvá vált az az attitűd, miszerint minden építész szuverén alkotó,
akinek − kis túlzással − egyedüli célja a
saját portfóliójának (sz)építése. Minden
épülettervvel a világ megváltása a minimálisan elvárt cél, de elsősorban formai
megközelítésből. Önkritikusan meg kell
állapítanom, hogy ez az attitűd ránk,
„Makovecz-árvákra” is igaz.
Szilárd meggyőződésem, hogy a Horváth Zoltán által járt út közelebb van a
„világmegváltás elvárt minimumához”.
Ez az építészet formalista, de formáit
egy felsőbb rendhez igazítja. Épületeit
a Kárpát-medencei lakóházakra emlékeztető léptékű elemi részekre bontja le, amelyek addíciójából jön létre a
mindig egyedi, de mégis ugyanazt az
egy alapgondolatot kifejtő építészeti kompozíció. E tömegek belső rendje
és egymáshoz viszonyított kapcsolata
példátlanul intakt, alig van funkcionális megbicsaklás. Az alaprajzok nagyon
tiszták és jól működők, de mégis van
bennük annyi csalafintaság, amitől a
belső tér érdekessé válik. Ráadásul minimális költséggel, ami, valljuk be, nem
utolsó szempont.
Az épületek külső rendjére jellemző a
szimmetria, ami − Makovecz Imre épületeihez hasonlatosan − mindig módosul
egy kis aszimmetriával. Az anyaghasználata végtelenül primer: a Kárpát-medencében megszokott fehér fal, látszó
ácsszerkezet, cseréptető szentháromságából alig lép ki. Ebből következően
szerkezeti csomópontjai tiszták, mond-

hatni, tipizálhatók. Ez a gondolkodásmód a hazai építészetnek egyelőre nem
sajátja, megkockáztatom, hogy a többséget rémülettel tölti el.
Horváth Zoltán és a Triskell építésziroda közelmúltbeli tevékenysége rávilágít
arra, hogy az építészet se nem funkcionális, se nem esztétikai − sokkal inkább
kulturális kérdés. Az építészetben csak
úgy lehet kikényszeríteni a kulturált
viselkedést, ha mi magunk is kulturáltan viselkedünk. Így van ez az életben
is. Ahogy az élet számtalan területén,
úgy az építészetben is el kellene fogadnunk egy közös, Kárpát-medencei stílt,
és ahhoz illeszkedően kellene tervezni.
Ennek különös aktualitást ad a Miniszterelnökség által napjainkban megjelentetett Nemzeti Mintaterv Katalógus pályázati kiírása, amelynek célja „nemcsak
az építészeti hagyományok fenntartása,
hanem a vidéken élő magyar családok
otthonteremtésének segítése”.
E cikk természetesen nem az „önmegvalósító formalisták” elleni kiáltvány. Sokkal
inkább napjaink egyik legfontosabb építészeti feladatának, a magyar vidék belakásának általános érvényűen követendő
alapgondolatát, az illeszkedést kívánja az
építészeti közgondolkodásba behúzni.
Egy jó épületnek három dologhoz kell
illeszkednie. Először is a környezet kulturális identitásához, ami egyáltalán
nem magától értetődően, elsődlegesen
olvasható. Másodszor a természeti környezethez, amit talán ma már nem kell
részletezni, de mégis meghökkentő, hogy

Kormányzati beruházás keretében megvalósuló 12 tantermes általános iskola és
s p o r t c s a r n o k , M a g l ó d (L á t v á n y t e r v, 2 0 18)

a bejárati ajtó tájolására, kialakítására is
hatással lehet, mint azt esetünkben láthattuk. Harmadszor illeszkednie kell az
emberi természethez, ami sajátos romantikus voltával, otthonosság iránti vágyával jóval állandóbb entitás, mint amilyen
mértékben az építészet fejlődik, változik,
elsősorban technológiai szempontból.
Az illeszkedés fontosságának felismeréséhez a helyes, de sokszor fájó önismeret
vezethet el. Elszabadulni az utánzás által
átélhető talmi azonosulástól, megtalálva
az önnön képességeimhez, tehetségemhez
mért saját utat, természetesen nem feledve a Mester teremtő géniusza által ránk

testált kötelezettségeket. Mert abból,
aki élete végéig Makoveczet utánozza,
soha nem lesz Makovecz, de tisztességes
Makovecz-követő sem.
Aki viszont a Kárpát-medencei archetipikus mintákat követi, abból lehet olyan
építész, aki a Mester nyomdokain járva,
hathatósan hozzájárul a Kárpát-medence többszörösen roncsolt építészeti környezetének új életre keltéséhez.
Horváth Zoltán megtalálta ezt a saját
utat, amiért nagyon irigylem! Egyben
gratulálok hozzá, mert tudom, hogy
küzdelmes, embert próbáló évtizedek
voltak szükségesek ehhez.

AGAIN AND AGAIN – THE SZITAKÖTŐ NURSERY IN MAGLÓD
Designing education institutions can be a daunting task for architects, since the constructed environment has a decisive influence on the next generation’s
way of thinking about space and architecture. Due to the proliferation of conurbations and newly allocated plots, nurseries are generally plagued by a sense
of alienation and lack of familiarity. Zoltán Horváth, the Master Architect of Maglód regards architecture as a kind of duty, especially when it comes to
planning smaller public buildings in the countryside. The Master Architect acts as an authority who is always present and to whom others look for guidance.
Together with the other creators of Triskell Studio, Zoltán Horváth aims to define the architectural proportions, shapes and materials that can be used for
reinterpreting the Hungarian countryside. He uses custom-made units based on traditional homes in the Carpathian Basin to create unique compositions
that reflect the same basic architectural concept. Even though the floor plans seem deceptively clean and simple, the interiors are markedly distinctive.
What's more, his buildings are created for a reasonable budget.
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így az utcai, valódi főhomlokzat többnyire kiszolgálóhelyiségeket rejt. Itt
sincs ez másképp. A klasszikus előkert
északkeleti tájolású, és gyakorlatilag
gazdasági udvarnak tekinthető.
Az alaprajzi képlet némiképp emlékeztet
a Horváth Zoltán által 2012-ben tervezett budakalászi Egészségház koncepciójára (Országépítő, 2015/3.). Ott három, egymásról „lefűződő”, leszakadó,
egyre emelkedő magasságú, de mégis
egyívású tömeget fog egységbe az alacsony, kis hajlású tetővel fedett, ös�szekötő épületrész, amelyben az íves,
ölelő, intim teret képező karakter a
meghatározó. A maglódi bölcsődénél ez
a koncepció annyiban módosul, hogy
itt az északi oldalon egy íves „fejrész”
szervezi az együttest, amely mellé sugarasan három, csoportszobákat magába foglaló épülettömeg kapcsolódik. Az
épülettömegeket itt is alacsony, kis hajlású tetővel fedett „televény” köti össze,
amely hol zárt közlekedő, hol a csoportszobákat árnyékoló fektetőterasz,
hol egyszerű előtető formáját ölti magára. Az egymástól éppen hogy csak
elhúzott tömegek ilyetén kapcsolata a
dunavarsányi Városházánál is jellemző volt, de ott a keretes alaprajz lett
a funkcióhoz illeszkedő megoldás.
Az íves fejépületben kaptak helyet a kiszolgálóhelyiségek, a személyzet irodái,
öltözői és tartózkodói. Van itt egy tekintélyes méretű melegítőkonyha, illetve,
amit az ilyen méretű épületeknél jelentősen alul szoktak méretezni: számtalan
jól használható tároló, megelőzve, hogy
a későbbiekben az összes közlekedő
szekrényekkel legyen telezsúfolva.
A csoportszobák szárnyai egyívásúak:
két-két csoportszoba van mindegyikben,
egy-egy közös használatú vizesblokkal,
és az átöltözésre is helyet adó oldalfolyosóval. Az utóbbi a szükséges helyeken
enyhe homlokzati kiugrással bővül, ami
a jól használhatóságon túl az oldalhomlokzatok játékosságát is eredményezi az
eltérő, erőteljesebb színezéssel.
Az épület bejárata a már említett alacsonyabb, köztes rész északnyugati
végpontjában van, a második főhomlok-
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zaton, ha szabad így fogalmazni. Az erőteljes északnyugati uralkodó széljárás
miatt a tervező nem szemből engedi rá
a személyforgalmat a bejáratra, hanem
dél felől, a már említett köztes épületrésznek a főtömegek elé való kifuttatásával létrejövő fedett-nyitott téren át.
A tervezővel az épületről beszélgetve
felmerült az (ön)ismétlés kérdése, problematikája. Mikor unja meg egy építész
saját magát? Mikor érzi úgy, hogy − önmaga számára − nem jelent izgalmat a
saját építészete? Megkerülve a válaszadást, mondhatnánk, hogy szó sincs
erről, hiszen a szakmai pályaíve mindenkinél egyfajta formai, szellemi fejlődésként fogható fel. Ez Horváth Zoltán
esetében valóban jól követhető a budakalászi Egészségháztól a dunavarsányi
Városházán át cikkünk tárgyáig. Szerintem azonban másról is van szó.
A világhírű svájci építész, Gion A.
Caminada írta, hogy az ő tapasztalata
szerint az emberek szeretik az ismétlődést. Ezzel magyarázható a sűrű, de
„egyszerű”, egyöntetű hangulattal bíró
mediterrán, vagy éppen a svájci Alpokra
jellemző települések hallatlan népszerűsége. És ez volt jellemző a Caminada
által a 2000-es években a saját szülőfalujába, Vrinbe tervezett épületeire
is. Caminada a helyi anyaghasználat
és szerkezeti kialakítás logikáját követő egyszerű épületekkel lett világszerte
ismert. Persze mellette is elrohant az
idő − kis túlzással mondhatjuk, hogy
csupán a mindenkinek kijáró ötperces
világhír jutott neki. Hiszen, mint az élet
szinte minden területére, az építészetre
is jellemző az újdonság, a változatosság
hajszolása. Mára ez lett az érték egyik
fokmérője… Minden épület és építész
csak képek formájában létezik a globális, virtuális térben. Azonban a maglódi
Szitakötő bölcsőde és Horváth Zoltán
közelmúltban tervezett, kis léptékű vidéki középületei ennek a folyamatnak
ellentmondanak…, nagyon helyesen.
Horváth Zoltán és a Triskell építésziroda
többi alkotója épületeivel megfogalmaz-
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za azt az építészeti arányrendszert, formavilágot és anyaghasználatot, amivel
be lehet lakni a magyar vidéket. A rendszerváltás utáni idők építészeti gondolkodására jellemző, hogy egyrészről aki
fizet, az az úr. Azaz a megrendelő bármilyen stílusú, méretű házat terveztethet, az építésznek a szolgáltató szektor
szereplőjeként ki kell szolgálnia a megrendelői igényeket, amelyeket csak azok
a fránya jogszabályok korlátozhatnak.
Ez határozza meg az agglomerációs települések jelenlegi építészeti arculatát.
Ezzel párhuzamosan az építészek körében uralkodóvá vált az az attitűd, miszerint minden építész szuverén alkotó,
akinek − kis túlzással − egyedüli célja a
saját portfóliójának (sz)építése. Minden
épülettervvel a világ megváltása a minimálisan elvárt cél, de elsősorban formai
megközelítésből. Önkritikusan meg kell
állapítanom, hogy ez az attitűd ránk,
„Makovecz-árvákra” is igaz.
Szilárd meggyőződésem, hogy a Horváth Zoltán által járt út közelebb van a
„világmegváltás elvárt minimumához”.
Ez az építészet formalista, de formáit
egy felsőbb rendhez igazítja. Épületeit
a Kárpát-medencei lakóházakra emlékeztető léptékű elemi részekre bontja le, amelyek addíciójából jön létre a
mindig egyedi, de mégis ugyanazt az
egy alapgondolatot kifejtő építészeti kompozíció. E tömegek belső rendje
és egymáshoz viszonyított kapcsolata
példátlanul intakt, alig van funkcionális megbicsaklás. Az alaprajzok nagyon
tiszták és jól működők, de mégis van
bennük annyi csalafintaság, amitől a
belső tér érdekessé válik. Ráadásul minimális költséggel, ami, valljuk be, nem
utolsó szempont.
Az épületek külső rendjére jellemző a
szimmetria, ami − Makovecz Imre épületeihez hasonlatosan − mindig módosul
egy kis aszimmetriával. Az anyaghasználata végtelenül primer: a Kárpát-medencében megszokott fehér fal, látszó
ácsszerkezet, cseréptető szentháromságából alig lép ki. Ebből következően
szerkezeti csomópontjai tiszták, mond-

hatni, tipizálhatók. Ez a gondolkodásmód a hazai építészetnek egyelőre nem
sajátja, megkockáztatom, hogy a többséget rémülettel tölti el.
Horváth Zoltán és a Triskell építésziroda közelmúltbeli tevékenysége rávilágít
arra, hogy az építészet se nem funkcionális, se nem esztétikai − sokkal inkább
kulturális kérdés. Az építészetben csak
úgy lehet kikényszeríteni a kulturált
viselkedést, ha mi magunk is kulturáltan viselkedünk. Így van ez az életben
is. Ahogy az élet számtalan területén,
úgy az építészetben is el kellene fogadnunk egy közös, Kárpát-medencei stílt,
és ahhoz illeszkedően kellene tervezni.
Ennek különös aktualitást ad a Miniszterelnökség által napjainkban megjelentetett Nemzeti Mintaterv Katalógus pályázati kiírása, amelynek célja „nemcsak
az építészeti hagyományok fenntartása,
hanem a vidéken élő magyar családok
otthonteremtésének segítése”.
E cikk természetesen nem az „önmegvalósító formalisták” elleni kiáltvány. Sokkal
inkább napjaink egyik legfontosabb építészeti feladatának, a magyar vidék belakásának általános érvényűen követendő
alapgondolatát, az illeszkedést kívánja az
építészeti közgondolkodásba behúzni.
Egy jó épületnek három dologhoz kell
illeszkednie. Először is a környezet kulturális identitásához, ami egyáltalán
nem magától értetődően, elsődlegesen
olvasható. Másodszor a természeti környezethez, amit talán ma már nem kell
részletezni, de mégis meghökkentő, hogy

Kormányzati beruházás keretében megvalósuló 12 tantermes általános iskola és
s p o r t c s a r n o k , M a g l ó d (L á t v á n y t e r v, 2 0 18)

a bejárati ajtó tájolására, kialakítására is
hatással lehet, mint azt esetünkben láthattuk. Harmadszor illeszkednie kell az
emberi természethez, ami sajátos romantikus voltával, otthonosság iránti vágyával jóval állandóbb entitás, mint amilyen
mértékben az építészet fejlődik, változik,
elsősorban technológiai szempontból.
Az illeszkedés fontosságának felismeréséhez a helyes, de sokszor fájó önismeret
vezethet el. Elszabadulni az utánzás által
átélhető talmi azonosulástól, megtalálva
az önnön képességeimhez, tehetségemhez
mért saját utat, természetesen nem feledve a Mester teremtő géniusza által ránk

testált kötelezettségeket. Mert abból,
aki élete végéig Makoveczet utánozza,
soha nem lesz Makovecz, de tisztességes
Makovecz-követő sem.
Aki viszont a Kárpát-medencei archetipikus mintákat követi, abból lehet olyan
építész, aki a Mester nyomdokain járva,
hathatósan hozzájárul a Kárpát-medence többszörösen roncsolt építészeti környezetének új életre keltéséhez.
Horváth Zoltán megtalálta ezt a saját
utat, amiért nagyon irigylem! Egyben
gratulálok hozzá, mert tudom, hogy
küzdelmes, embert próbáló évtizedek
voltak szükségesek ehhez.

AGAIN AND AGAIN – THE SZITAKÖTŐ NURSERY IN MAGLÓD
Designing education institutions can be a daunting task for architects, since the constructed environment has a decisive influence on the next generation’s
way of thinking about space and architecture. Due to the proliferation of conurbations and newly allocated plots, nurseries are generally plagued by a sense
of alienation and lack of familiarity. Zoltán Horváth, the Master Architect of Maglód regards architecture as a kind of duty, especially when it comes to
planning smaller public buildings in the countryside. The Master Architect acts as an authority who is always present and to whom others look for guidance.
Together with the other creators of Triskell Studio, Zoltán Horváth aims to define the architectural proportions, shapes and materials that can be used for
reinterpreting the Hungarian countryside. He uses custom-made units based on traditional homes in the Carpathian Basin to create unique compositions
that reflect the same basic architectural concept. Even though the floor plans seem deceptively clean and simple, the interiors are markedly distinctive.
What's more, his buildings are created for a reasonable budget.
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Kecskemét Megyei Jogú Város,
városi főépítész
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Pro Architectura díj
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Öveges László Pro Architectura díjas építész, Kecskemét főépítésze mintegy
tizenöt éves tevékenységéért 2018-ban részesült az Év főépítésze díjban.
„Munkája során elsődleges számára a helyi építészeti értékvédelem és támogatás, a
tervtanács és településképi véleményezés működtetésével az építészeti minőség elősegítése,
továbbá a város vezetőivel, lakóival, és a helyi építészekkel való gyümölcsöző együttműködés.
Irányításával Kecskemét korszerű szabályozását teremtették meg, lehetővé téve ezzel a város
gazdasági és építészeti fejlődését. Építészként egyéni hangú, a települési karaktert kutató
és továbbfejlesztő, magas színvonalú tervezési feladataival több évtizede példát mutat a
városban és a régióban. A megyei jogú városok főépítészi kollégiumának vezetőjeként az ország
jelentős településeinek főépítészeit fogja össze, és közösen dolgoznak a településrendezési
és helyi építészeti jogi környezet egyszerűsítéséért, szakmai színvonalának emeléséért”
– olvasható a méltatásban. Főépítészi, tervezői tevékenysége mellett fotográfiával
is foglalkozik. Kikötő című sorozatáért 2007-ben a Magyar Fotóművészek Szövetsége
tagjai köze választotta. Öveges Lászlóval Jánosi János és Salamin Krisztina beszélgetett.
 Építészeti absztrakt. Fotó: Öveges László

› Alkotó építész létedre hogyan adtad a
fejed arra, hogy beülj egy hivatalba? Hogy
látod a helyzetedet egy megyei jogú város
főépítészeként?

FŐÉPÍTÉSZEK

Az alkotó építész vegyen részt a főépítészi mozgalomban. Ez a záloga annak,
hogy a munkánk ne aktatologatást jelentsen – amire ebben a munkakörben a
legkevésbé lenne szükség −, hanem valódi megoldások születhessenek az élet
szülte problémákra.
Főépítészként jóval több csatornán tud
hatni az ember, és itt, az önkormányzati keretek között is lehet alkotó mun-
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Épületrészlet, Kecskemét, Árpád utca.
Építészet: Öveges László

kát végezni. Engem annak tudatában
hívott Zombor Gábor polgármester úr
és Metzinger Éva jegyző asszony erre
a posztra, hogy látták: nem adminisztratív, hanem tervező alkatú építész
vagyok. Ami a helyzetemet illeti, az önkormányzatiság és az igazgatási rész
arányát illetően nemcsak Kecskeméten,
hanem mindenhol jelentős változás
tapasztalható. Az önkormányzatiság
fokozatosan erősödik. A kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok egyik
alappillére pedig maga a településrendezés. Ilyen értelemben a főépítésznek
be kell ágyazódnia egy hivatali struktúrába. Egy olyan városban, ahol a főépítésztől nem a hivatali szerepet várják el,
hanem az alkotó építész tapasztalataira

 Építészeti absztrakt. Fotó: Öveges László
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› Adott esetben a mérnöki iroda tervez is
a városban?
Részt veszünk a településrendezési terv
készítésében. Van egy állandó külsős
csapatunk településtervezővel, műemlékes kollégával, úttervezővel, valamint
egy közművekért és egy környezetvédelemért felelős munkatárssal. A térinformatikai alapszolgáltatás is az iroda
feladata. Két belső munkatársunk csak
a TRT (Település Rendezési Terv) karbantartásával, az igények begyűjtésével, rendszerezésével, feldolgozásával,
valamint a külsős, állandó csapat irányításával foglalkozik.

› A konkrét szabályozási terv kidolgozása
tehát egy külsős feladata, de az előkészítés, a programalkotás itt, a hivatal mérnöki irodáján készül?

szeretnének hagyatkozni, elegendő részünkről a problémák megoldása iránti
késztetés ahhoz, hogy ebben a hivatali
struktúrában megtaláljuk a helyünket.

› Jogilag ki a munkáltatód?
Jogilag a hivatal része vagyok, a munkáltatóm a jegyző. A napi gyakorlatban
emellett a polgármester közvetlen munkatársaként a mérnöki irodát vezetem. Ez
utóbbi a várostervezési és az üzemeltetési
osztályból áll. Hiszen nemcsak megépíteni
kell valamit, hanem meg kell próbálni karbantartani, működtetni és üzemeltetni.
Úgy néz ki, ez a nehezebb feladat.
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› Hány éve vagy Kecskeméten?
Most töltöm a második főépítészi ciklusomat, immáron tizenegyedik éve. Az
első, hat évig tartó főépítészségem 1985
és 1991 közé esett. Az még egészen más
időszak volt, hiszen a rendszerváltás
előtt kezdődött. A sok hasonlóság mellett nagyon érdekes látni a főépítész
szemüvegén keresztül is a különbséget.
Erről a szerepkörről nekem van egy elég
határozott elképzelésem, mint ahogyan
arról is, hogyan kell ezt csinálni. Idén
január 5-én töltöttem be a tízéves évfordulómat a második szakaszban, és pillanatnyilag kiválóan érzem magam.

A programot az élet fogalmazza meg
− a város polgárai, civilek, hétköznapi
emberek, városvezetők, képviselők −, illetve az építési hatóság, amely mindig
megteszi az észrevételeit. Minden évben
automatikusan végezzük a TRT felülvizsgálatát. Ez 2009-es idekerülésemkor
még újszerűnek tűnt, az állami főépítész
asszonnyal volt egy kis nézetkülönbségünk ebben a kérdésben. Akkor én már
tudtam, hogy magát a felülvizsgálatot a
térinformatikai rendszerrel együtt szükséges elindítani, mert ebben az esetben
az sem gond, ha mindennap módosítom
a rendezési tervet, hiszen az egy kattintással ismét egységesíthető. Korábban
ehhez az egymást követő módosítások
dokumentumait papíralapon kellett elővenni, hogy lássuk, mi is az érvényes éppen. A térinformatika óriási szabadságot
hoz a rendezési tervek megalkotásában,
karbantartásában, kezelésében. Mindez
döntéshozói szinten is igaz, hiszen ez
mindig ott van a vezetők asztalán, és egy
kattintással elérhető a teljes tartalma.

› Milyen a viszonyotok az építéshatósági
osztállyal?
Jogilag semmi közünk egymáshoz. A
gyakorlatban pedig jó a viszony, de
ezért mindkét oldalon dolgozni kellett.
Egészen más az ő feladatuk, és emiatt a

gondolkodásmódjuk is. A mi osztályunknak szárnyalnia kell, és a problémamegoldást kell előtérbe helyeznünk. Ezzel
szemben az építéshatóság hibakereső
és hatósági munkát végez. Ezt a két feladatot és igényt kellett úgy összehangolni, hogy együtt tudjunk működni, és
értsük egymás igényeit. Mindez természetesen vezetői elvárás is volt, mind a
város, mind a hivatalvezetés részéről.
A megyei jogú városoknál az építés hatósági osztály még a hivatal része, míg
másutt, kisebb településeken ez − mint
államigazgatási feladat − a járási hivatalhoz került. A megyei jogú városnál
azonban nem önkormányzati, hanem
igazgatási feladat, közvetlenül a jegyző
alá tartozik. Ilyen értelemben a főépítészi iroda és az építéshatósági osztály a
hivatalos ügymenet szerint a településképi véleményezési eljárásban kapcsolódik egymáshoz. Az előzetes konzultáció során, minden olyan esetben, ami
nem az egyszerűsített bejelentés, szintén kapcsolódhatunk a hatósági eljárás
folyamatában, de úgy, ahogy a törvény
azt előírja. Segítjük egymást, de nem
avatkozunk bele egymás dolgába.

Az egylakásos lakóépület a főépítész,
míg a két- vagy többlakásos épület már
a tervtanács illetékességi körébe tartozik. Nagyon gyakran előfordul azonban,
hogy a saját hatáskörömben tartott
vagy tartozó ügynél azt mondom, hogy
vigyük mégis tervtanács elé. Gyakran
ajánlom az ügyfélnek – főként olyan
esetben, amikor én magam nem tartom

támogathatónak az adott épületet –,
hogy nézzük meg, mit mond erre tőlem
függetlenül öt másik építész. Ha ők is
aggályosnak tartják azt, amiben vitánk van, akkor fogadja el. Ez remekül
működik. Az építéshatósággal való jó
együttműködés része az is, hogy bármilyen ügyben kikérhetik a hivatalos
véleményemet akkor is, ha a település-

› Egy konkrét építési engedélyezés tehát,
ami nem az egyszerű bejelentés alá tartozik, úgy zajlik, hogy a főépítésztől előzetes településképi véleményt kell kérni
az adott épületre, és csak utána kaphatja
meg az építési engedélyt?
Igen, csak így történhet, ha elő van írva
törvényileg, és az adott város meg is alkotta ezt a szabályt. Mi megalkottuk és
rögzítettük, milyen esetekben ragaszkodunk ahhoz, hogy a város maga mondhassa ki, akarja vagy nem az adott épületet.

› A településképi véleményezést a tervtanáccsal együtt működteted, vagy főépítészként egy személyben?
Elég széles az az ügykör, amibe mi bele
kívánunk szólni, így kettéválasztottuk.
A kisebb jelentőségűt a főépítész adja
ki – például egy 600 m 2-es ipari fejlesztési ügyben −, e fölött pedig a tervtanács. A védett területeinken belül minden mozgást véleményezni akarunk.
Családi ház, Kecskemét. Építészet: Öveges László
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Sarokház, Kecskemét, Árpád utca.
Építészet: Öveges László

Tömbbeépítés, Kecskemét,
Nagykőrösi utca.
Építészet: Öveges László
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› Adott esetben a mérnöki iroda tervez is
a városban?
Részt veszünk a településrendezési terv
készítésében. Van egy állandó külsős
csapatunk településtervezővel, műemlékes kollégával, úttervezővel, valamint
egy közművekért és egy környezetvédelemért felelős munkatárssal. A térinformatikai alapszolgáltatás is az iroda
feladata. Két belső munkatársunk csak
a TRT (Település Rendezési Terv) karbantartásával, az igények begyűjtésével, rendszerezésével, feldolgozásával,
valamint a külsős, állandó csapat irányításával foglalkozik.

› A konkrét szabályozási terv kidolgozása
tehát egy külsős feladata, de az előkészítés, a programalkotás itt, a hivatal mérnöki irodáján készül?

szeretnének hagyatkozni, elegendő részünkről a problémák megoldása iránti
késztetés ahhoz, hogy ebben a hivatali
struktúrában megtaláljuk a helyünket.

› Jogilag ki a munkáltatód?
Jogilag a hivatal része vagyok, a munkáltatóm a jegyző. A napi gyakorlatban
emellett a polgármester közvetlen munkatársaként a mérnöki irodát vezetem. Ez
utóbbi a várostervezési és az üzemeltetési
osztályból áll. Hiszen nemcsak megépíteni
kell valamit, hanem meg kell próbálni karbantartani, működtetni és üzemeltetni.
Úgy néz ki, ez a nehezebb feladat.
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› Hány éve vagy Kecskeméten?
Most töltöm a második főépítészi ciklusomat, immáron tizenegyedik éve. Az
első, hat évig tartó főépítészségem 1985
és 1991 közé esett. Az még egészen más
időszak volt, hiszen a rendszerváltás
előtt kezdődött. A sok hasonlóság mellett nagyon érdekes látni a főépítész
szemüvegén keresztül is a különbséget.
Erről a szerepkörről nekem van egy elég
határozott elképzelésem, mint ahogyan
arról is, hogyan kell ezt csinálni. Idén
január 5-én töltöttem be a tízéves évfordulómat a második szakaszban, és pillanatnyilag kiválóan érzem magam.

A programot az élet fogalmazza meg
− a város polgárai, civilek, hétköznapi
emberek, városvezetők, képviselők −, illetve az építési hatóság, amely mindig
megteszi az észrevételeit. Minden évben
automatikusan végezzük a TRT felülvizsgálatát. Ez 2009-es idekerülésemkor
még újszerűnek tűnt, az állami főépítész
asszonnyal volt egy kis nézetkülönbségünk ebben a kérdésben. Akkor én már
tudtam, hogy magát a felülvizsgálatot a
térinformatikai rendszerrel együtt szükséges elindítani, mert ebben az esetben
az sem gond, ha mindennap módosítom
a rendezési tervet, hiszen az egy kattintással ismét egységesíthető. Korábban
ehhez az egymást követő módosítások
dokumentumait papíralapon kellett elővenni, hogy lássuk, mi is az érvényes éppen. A térinformatika óriási szabadságot
hoz a rendezési tervek megalkotásában,
karbantartásában, kezelésében. Mindez
döntéshozói szinten is igaz, hiszen ez
mindig ott van a vezetők asztalán, és egy
kattintással elérhető a teljes tartalma.

› Milyen a viszonyotok az építéshatósági
osztállyal?
Jogilag semmi közünk egymáshoz. A
gyakorlatban pedig jó a viszony, de
ezért mindkét oldalon dolgozni kellett.
Egészen más az ő feladatuk, és emiatt a

gondolkodásmódjuk is. A mi osztályunknak szárnyalnia kell, és a problémamegoldást kell előtérbe helyeznünk. Ezzel
szemben az építéshatóság hibakereső
és hatósági munkát végez. Ezt a két feladatot és igényt kellett úgy összehangolni, hogy együtt tudjunk működni, és
értsük egymás igényeit. Mindez természetesen vezetői elvárás is volt, mind a
város, mind a hivatalvezetés részéről.
A megyei jogú városoknál az építés hatósági osztály még a hivatal része, míg
másutt, kisebb településeken ez − mint
államigazgatási feladat − a járási hivatalhoz került. A megyei jogú városnál
azonban nem önkormányzati, hanem
igazgatási feladat, közvetlenül a jegyző
alá tartozik. Ilyen értelemben a főépítészi iroda és az építéshatósági osztály a
hivatalos ügymenet szerint a településképi véleményezési eljárásban kapcsolódik egymáshoz. Az előzetes konzultáció során, minden olyan esetben, ami
nem az egyszerűsített bejelentés, szintén kapcsolódhatunk a hatósági eljárás
folyamatában, de úgy, ahogy a törvény
azt előírja. Segítjük egymást, de nem
avatkozunk bele egymás dolgába.

Az egylakásos lakóépület a főépítész,
míg a két- vagy többlakásos épület már
a tervtanács illetékességi körébe tartozik. Nagyon gyakran előfordul azonban,
hogy a saját hatáskörömben tartott
vagy tartozó ügynél azt mondom, hogy
vigyük mégis tervtanács elé. Gyakran
ajánlom az ügyfélnek – főként olyan
esetben, amikor én magam nem tartom

támogathatónak az adott épületet –,
hogy nézzük meg, mit mond erre tőlem
függetlenül öt másik építész. Ha ők is
aggályosnak tartják azt, amiben vitánk van, akkor fogadja el. Ez remekül
működik. Az építéshatósággal való jó
együttműködés része az is, hogy bármilyen ügyben kikérhetik a hivatalos
véleményemet akkor is, ha a település-

› Egy konkrét építési engedélyezés tehát,
ami nem az egyszerű bejelentés alá tartozik, úgy zajlik, hogy a főépítésztől előzetes településképi véleményt kell kérni
az adott épületre, és csak utána kaphatja
meg az építési engedélyt?
Igen, csak így történhet, ha elő van írva
törvényileg, és az adott város meg is alkotta ezt a szabályt. Mi megalkottuk és
rögzítettük, milyen esetekben ragaszkodunk ahhoz, hogy a város maga mondhassa ki, akarja vagy nem az adott épületet.

› A településképi véleményezést a tervtanáccsal együtt működteted, vagy főépítészként egy személyben?
Elég széles az az ügykör, amibe mi bele
kívánunk szólni, így kettéválasztottuk.
A kisebb jelentőségűt a főépítész adja
ki – például egy 600 m 2-es ipari fejlesztési ügyben −, e fölött pedig a tervtanács. A védett területeinken belül minden mozgást véleményezni akarunk.
Családi ház, Kecskemét. Építészet: Öveges László

Főépítészek



Sarokház, Kecskemét, Árpád utca.
Építészet: Öveges László
Épületkerámia: Dobány Sándor
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› Például?

kép szempontjából nem lenne kötelező.
A szakma megbecsültségét jól mutatja, hogy a tervtanács, a főépítész és a
polgármester − aki nekem ezt a jogkört
átadta – nemleges véleménye esetén az
építéshatóságnak el kell utasítania a kérelmet. Ez ellen pedig csak másodfokú
eljárás keretében lehet fellebbezni.

› Mi történik akkor, ha egy olyan, a szabályozási terv kereteit feszegető beruházásról kell dönteni, ami építészetileg kifogástalan? Ez esetben meg lehet győzni az
építéshatóságot?
Ez klasszikus konfliktus. Úgy vélem,
hogy a rendezési tervnek olyan keretnek kell lennie, amiben van mozgástér.
Ugyanakkor törvényes keretek között
kell dolgoznunk. A törvény, a jogszabály pedig mindig merevebb. Ennek a
kettőnek az összeillesztése az egyik
legizgalmasabb feladat. A kettőt úgy
kell összehangolni, hogy a rendezési
terv ne akadálya legyen a haladásnak,
hanem egy olyan iránymutató anyag,
ami mindig segíti az illeszkedési főszabálynak megfelelő projektek − legyen
az családi ház, vagy nagyobb épület −
megvalósíthatóságát. A rendezési terv
igazításához minden segítséget megkapok, azt azonban, hogy az hogyan
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feleljen meg az illeszkedési főszabálynak, nekem kell tudnom. Ebben segítségemre van, hogy mindmáig napi
gyakorlatom van a tervezést illetően
is. Egy olyan városban, mint Kecskemét, ahol ennek az egész munkának
kiépített hivatali struktúrája van,
nem marad magára a főépítész. Ha
feloldhatatlan konfliktusunk támad a
rendezési tervvel, akkor azt kellő rutinnal, a meglévő csapattal, és állami
főépítészi együttműködéssel, hivatali
támogatással rövid idő – akár két hónap − alatt módosíthatjuk. A törvény
ma már a kiemelt önkormányzati beruházások esetén eleve lehetőséget ad
a tárgyalásos eljárásra, amelynek során, amennyiben jól elő van készítve a
módosítás, az állami főépítész gyorsan
dönthet. A mai jogszabályi környezet
egyébként alkalmas arra, hogy sokkal
ritkábban kerüljünk ilyen konfliktusba. Minden támogatást megkaptam
ahhoz, hogy az előírt 2016. december
31-i határidőre végrehajtsuk a teljes
körű TRT-felülvizsgálatot az új OTÉK
alapján. Ennek nagy előnye, hogy az
új OTÉK szerint elkészített rendezési
terv sokkal több szabadságot adhat.
Mi éltünk ezzel, és egyedi módon határozunk meg sok mindent.

Örök gond a parkolók témája. Mondhatjuk azonban azt, hogy telken belül,
ellentétben az OTÉK előírásával, nálunk
0 db parkoló kell. Ha egy arborétum területén építünk egy látogatóközpontot,
akkor nem kell a területen belül megoldani, elég az utcán biztosítani a parkolást. Önkormányzati állami fejlesztés
esetén a parkolót lehet közterületen
pótolni. Behoztuk a 0-ás kódot, mert
az OTÉK azt mondja ki, hogy csak új
tömbbeépítésnél kötelező mindent meghatározni. Nálunk sok területen 0-ás
kód van. Vannak olyan területeink, ahol
mind a négy kódunk nullás. Itt csak az
illeszkedést kell figyelembe venni, ami
nem gond, mert ezek a beruházások
úgyis a tervtanács elé kerülnének, ahol
meghatározhatjuk a beépítési módot, az
építménymagasságot. Ez csak fél siker
lett. Ugyan megkaptuk a politikai támogatást ahhoz, hogy ezt akár a teljes
város területén bevezessük, ám a végén
a szakma húzódott vissza. Csak védett,
összetettebb területeinken, védett épületeinken van négynullás kód.

› Mit jelent ez a nullás vagy négynullás kód?
Minimum-telekméretet, beépítési módot, beépítési százalékot és építménymagasságot. A nullás azt jelenti, hogy
ezeket egyedileg döntheti el az illeszkedésnek megfelelően a tervező a tervtanáccsal. Hatalmas nyomás van ma
Kecskeméten, de országszerte is elsöprő az építési bumm. Ha nem írjuk elő az
építménymagasságot, akkor mindenki
magasabb házat szeretne építeni. Ilyen
befektetői kérésre első körben magának
az építésznek kell nemet mondania. Ezt
azonban nem mindenki tudja megtenni.
Nagy erő kell ahhoz, hogy valaki a megbízójának nemet tudjon mondani. Ezért
fogadtam el a szakmai érveket. Emiatt
csak az előbb felsorolt esetekben – a
védett területeken és a védett épületek
esetében − megengedett a négynullás
besorolás. Emellett sok helyütt egy-két
számjelünk nullás. Ebben az esetben
mindenképpen kötelező az előzetes
konzultáció, amit a HÉSZ is előír.

ságunk. A kőbe vésett öt méter helyett
meghatározhatom, hogy mennyi is kell
valójában az illeszkedési főszabály alapján. Ma például két ilyen eset is volt.

› Mennyi időt tudsz erre rászánni?
Jelenleg felújítási munkák folynak, így
hetente kétszer biztosítanak termet
erre a célra. Szerda délelőttre és csütörtök délutánra hozzuk össze az egyeztetéseket. Jellemzően félórányi idő,
de előre látom, hogy melyik ügy lehet
problémás, így arra több időt szánok.
A leghosszabb konzultáció mintegy két
és fél órás volt, de van, ami negyedóra−
húsz perc alatt megbeszélhető.

› Hogyan ítéled meg a jogszabályi háttér változását? Kistelepülések esetében például már
egyszerű bejelentésnél is van lehetőség főépítészi konzultációra.
Fel kell számolni azokat az adminisztratív nehézségeket, amelyek sem az
építtető, sem az építészek ügyét nem
szolgálták. A legnagyobb dolog az előzetes konzultáció intézménye, amellyel
az önkormányzat szabadon él, vagy nem
él. Mi Kecskeméten ezt a város jelentős
részén kötelezővé tettük. A védett területeinken kötelező, és idén szeretném
olyan részekre is kiterjeszteni, ahol minden igyekezet ellenére megjelent egykét vadhajtás.

› Mit gondolsz magáról a konzultációról?
Van visszajelzés?
A főépítészi munkám legnagyobb örömét az előzetes konzultációk adják.
Hús-vér emberek valós problémáit oldom meg. A legjobb visszajelzés pedig
az, hogy a konzultációs igények többsége nem is azokról a területekről érkezik,
ahol ez kötelezően előírt. Ez egy olyan
intézmény, amit szeretnek az emberek.

› Ezt egy személyben csinálod?
Főépítészként, negyven év tervezői tapasztalattal valóban tudom segíteni a
tervezőket, a nehezebb ügyek kibontását. Szervezett rend szerint az ügyfeleknek előzetesen be kell jelentkezniük.
A bejelentkezés módja egyszerű, rögzített. Mi nyolc napon belül időpontot
biztosítunk. Egy kollégám segít, előkészíti az adott ügyet. Van egy formanyomtatványunk, amire az emlékeztetőt
írjuk. Ezen szerepelnek az adott telekre
vonatkozó, a településképi rendeletből, az arculati kézikönyvből származó
alapvetések. A végén ráírom az esetileg
egyeztetett főépítészi véleményt, egyes
esetekben rajzi mellékletet is készítünk. Végül, aki itt volt, az aláírja, lehet
az a tervező vagy az építtető. Erről az
egyeztetésről így mindkettőnknek van
emlékeztetőnk. Egyszerű bejelentésnél
is javaslom, hogy ezt az emlékeztetőt
töltsék fel az építési naplóba. Sok esetben ugyanis egyedi megoldást is tudunk
találni. Példaként említhetem az előkertek ügyét, ahol az új OTÉK szerinti rendezési terv alapján elég nagy a szabad-

› Ehhez nagy fokú helyismeretre van
szükséged.
Van egy remekül működő térinformatikai
rendszerünk. Már mozdulni sem bírok
nélküle. E nélkül nem lehet dolgozni.

› Mit tartasz eddigi munkásságod eredményeinek, és mi az, ami nem úgy sikerült,
ahogyan szeretted volna?
Azt gondolom, hogy minden fontosabb
beruházás jól sikerült. Említhetem az
élményfürdőt, amelynek munkálatai során természetesen nagyon jó tervezők
− Mikó László, Fazakas Bálint és Kürtösi
Péter − részvételével, az én szakmai háttérsegítségemmel alakult úgy az épület
terve, hogy az végül minden félnek megfelelt. Miután van tervezői tapasztalatom, az építészek is elfogadják a véleményemet. Hogyan is fogadnák el, ha azon
kívül, hogy át tudom helyezni az aktát
az asztalon, nem csináltam volna még
mást is? Nagyon fontos, hogy van szakmai súlyom, így lehetek eredményes.
A főépítész egyedül azonban semmit
sem ér, szüksége van a polgármester, a
jegyző és a helyi szakma támogatására.

Sarokhá z, Kecskemét, Árpád utca. Építészet: Öveges László, épületkerámia: Dobány Sándor
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› Például?

kép szempontjából nem lenne kötelező.
A szakma megbecsültségét jól mutatja, hogy a tervtanács, a főépítész és a
polgármester − aki nekem ezt a jogkört
átadta – nemleges véleménye esetén az
építéshatóságnak el kell utasítania a kérelmet. Ez ellen pedig csak másodfokú
eljárás keretében lehet fellebbezni.

› Mi történik akkor, ha egy olyan, a szabályozási terv kereteit feszegető beruházásról kell dönteni, ami építészetileg kifogástalan? Ez esetben meg lehet győzni az
építéshatóságot?
Ez klasszikus konfliktus. Úgy vélem,
hogy a rendezési tervnek olyan keretnek kell lennie, amiben van mozgástér.
Ugyanakkor törvényes keretek között
kell dolgoznunk. A törvény, a jogszabály pedig mindig merevebb. Ennek a
kettőnek az összeillesztése az egyik
legizgalmasabb feladat. A kettőt úgy
kell összehangolni, hogy a rendezési
terv ne akadálya legyen a haladásnak,
hanem egy olyan iránymutató anyag,
ami mindig segíti az illeszkedési főszabálynak megfelelő projektek − legyen
az családi ház, vagy nagyobb épület −
megvalósíthatóságát. A rendezési terv
igazításához minden segítséget megkapok, azt azonban, hogy az hogyan
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feleljen meg az illeszkedési főszabálynak, nekem kell tudnom. Ebben segítségemre van, hogy mindmáig napi
gyakorlatom van a tervezést illetően
is. Egy olyan városban, mint Kecskemét, ahol ennek az egész munkának
kiépített hivatali struktúrája van,
nem marad magára a főépítész. Ha
feloldhatatlan konfliktusunk támad a
rendezési tervvel, akkor azt kellő rutinnal, a meglévő csapattal, és állami
főépítészi együttműködéssel, hivatali
támogatással rövid idő – akár két hónap − alatt módosíthatjuk. A törvény
ma már a kiemelt önkormányzati beruházások esetén eleve lehetőséget ad
a tárgyalásos eljárásra, amelynek során, amennyiben jól elő van készítve a
módosítás, az állami főépítész gyorsan
dönthet. A mai jogszabályi környezet
egyébként alkalmas arra, hogy sokkal
ritkábban kerüljünk ilyen konfliktusba. Minden támogatást megkaptam
ahhoz, hogy az előírt 2016. december
31-i határidőre végrehajtsuk a teljes
körű TRT-felülvizsgálatot az új OTÉK
alapján. Ennek nagy előnye, hogy az
új OTÉK szerint elkészített rendezési
terv sokkal több szabadságot adhat.
Mi éltünk ezzel, és egyedi módon határozunk meg sok mindent.

Örök gond a parkolók témája. Mondhatjuk azonban azt, hogy telken belül,
ellentétben az OTÉK előírásával, nálunk
0 db parkoló kell. Ha egy arborétum területén építünk egy látogatóközpontot,
akkor nem kell a területen belül megoldani, elég az utcán biztosítani a parkolást. Önkormányzati állami fejlesztés
esetén a parkolót lehet közterületen
pótolni. Behoztuk a 0-ás kódot, mert
az OTÉK azt mondja ki, hogy csak új
tömbbeépítésnél kötelező mindent meghatározni. Nálunk sok területen 0-ás
kód van. Vannak olyan területeink, ahol
mind a négy kódunk nullás. Itt csak az
illeszkedést kell figyelembe venni, ami
nem gond, mert ezek a beruházások
úgyis a tervtanács elé kerülnének, ahol
meghatározhatjuk a beépítési módot, az
építménymagasságot. Ez csak fél siker
lett. Ugyan megkaptuk a politikai támogatást ahhoz, hogy ezt akár a teljes
város területén bevezessük, ám a végén
a szakma húzódott vissza. Csak védett,
összetettebb területeinken, védett épületeinken van négynullás kód.

› Mit jelent ez a nullás vagy négynullás kód?
Minimum-telekméretet, beépítési módot, beépítési százalékot és építménymagasságot. A nullás azt jelenti, hogy
ezeket egyedileg döntheti el az illeszkedésnek megfelelően a tervező a tervtanáccsal. Hatalmas nyomás van ma
Kecskeméten, de országszerte is elsöprő az építési bumm. Ha nem írjuk elő az
építménymagasságot, akkor mindenki
magasabb házat szeretne építeni. Ilyen
befektetői kérésre első körben magának
az építésznek kell nemet mondania. Ezt
azonban nem mindenki tudja megtenni.
Nagy erő kell ahhoz, hogy valaki a megbízójának nemet tudjon mondani. Ezért
fogadtam el a szakmai érveket. Emiatt
csak az előbb felsorolt esetekben – a
védett területeken és a védett épületek
esetében − megengedett a négynullás
besorolás. Emellett sok helyütt egy-két
számjelünk nullás. Ebben az esetben
mindenképpen kötelező az előzetes
konzultáció, amit a HÉSZ is előír.

ságunk. A kőbe vésett öt méter helyett
meghatározhatom, hogy mennyi is kell
valójában az illeszkedési főszabály alapján. Ma például két ilyen eset is volt.

› Mennyi időt tudsz erre rászánni?
Jelenleg felújítási munkák folynak, így
hetente kétszer biztosítanak termet
erre a célra. Szerda délelőttre és csütörtök délutánra hozzuk össze az egyeztetéseket. Jellemzően félórányi idő,
de előre látom, hogy melyik ügy lehet
problémás, így arra több időt szánok.
A leghosszabb konzultáció mintegy két
és fél órás volt, de van, ami negyedóra−
húsz perc alatt megbeszélhető.

› Hogyan ítéled meg a jogszabályi háttér változását? Kistelepülések esetében például már
egyszerű bejelentésnél is van lehetőség főépítészi konzultációra.
Fel kell számolni azokat az adminisztratív nehézségeket, amelyek sem az
építtető, sem az építészek ügyét nem
szolgálták. A legnagyobb dolog az előzetes konzultáció intézménye, amellyel
az önkormányzat szabadon él, vagy nem
él. Mi Kecskeméten ezt a város jelentős
részén kötelezővé tettük. A védett területeinken kötelező, és idén szeretném
olyan részekre is kiterjeszteni, ahol minden igyekezet ellenére megjelent egykét vadhajtás.

› Mit gondolsz magáról a konzultációról?
Van visszajelzés?
A főépítészi munkám legnagyobb örömét az előzetes konzultációk adják.
Hús-vér emberek valós problémáit oldom meg. A legjobb visszajelzés pedig
az, hogy a konzultációs igények többsége nem is azokról a területekről érkezik,
ahol ez kötelezően előírt. Ez egy olyan
intézmény, amit szeretnek az emberek.

› Ezt egy személyben csinálod?
Főépítészként, negyven év tervezői tapasztalattal valóban tudom segíteni a
tervezőket, a nehezebb ügyek kibontását. Szervezett rend szerint az ügyfeleknek előzetesen be kell jelentkezniük.
A bejelentkezés módja egyszerű, rögzített. Mi nyolc napon belül időpontot
biztosítunk. Egy kollégám segít, előkészíti az adott ügyet. Van egy formanyomtatványunk, amire az emlékeztetőt
írjuk. Ezen szerepelnek az adott telekre
vonatkozó, a településképi rendeletből, az arculati kézikönyvből származó
alapvetések. A végén ráírom az esetileg
egyeztetett főépítészi véleményt, egyes
esetekben rajzi mellékletet is készítünk. Végül, aki itt volt, az aláírja, lehet
az a tervező vagy az építtető. Erről az
egyeztetésről így mindkettőnknek van
emlékeztetőnk. Egyszerű bejelentésnél
is javaslom, hogy ezt az emlékeztetőt
töltsék fel az építési naplóba. Sok esetben ugyanis egyedi megoldást is tudunk
találni. Példaként említhetem az előkertek ügyét, ahol az új OTÉK szerinti rendezési terv alapján elég nagy a szabad-

› Ehhez nagy fokú helyismeretre van
szükséged.
Van egy remekül működő térinformatikai
rendszerünk. Már mozdulni sem bírok
nélküle. E nélkül nem lehet dolgozni.

› Mit tartasz eddigi munkásságod eredményeinek, és mi az, ami nem úgy sikerült,
ahogyan szeretted volna?
Azt gondolom, hogy minden fontosabb
beruházás jól sikerült. Említhetem az
élményfürdőt, amelynek munkálatai során természetesen nagyon jó tervezők
− Mikó László, Fazakas Bálint és Kürtösi
Péter − részvételével, az én szakmai háttérsegítségemmel alakult úgy az épület
terve, hogy az végül minden félnek megfelelt. Miután van tervezői tapasztalatom, az építészek is elfogadják a véleményemet. Hogyan is fogadnák el, ha azon
kívül, hogy át tudom helyezni az aktát
az asztalon, nem csináltam volna még
mást is? Nagyon fontos, hogy van szakmai súlyom, így lehetek eredményes.
A főépítész egyedül azonban semmit
sem ér, szüksége van a polgármester, a
jegyző és a helyi szakma támogatására.

Sarokhá z, Kecskemét, Árpád utca. Építészet: Öveges László, épületkerámia: Dobány Sándor

› Úgy látom, hogy az építészszakma és a
közízlés is nagyon változik. Hogy látod
főépítészként és aktív tervezőként azt a
bibliát, amit említettél is: az illeszkedést?
Ez visszacsatol ahhoz kérdésedhez, hogy
volt-e kudarc. Azt szoktam mondani,
hogy nem ismerem ezt a szót, vagy ha
mégis, tagadom, mert egészségtelen.
Kétségtelen, hogy van, ahol nagyon lassú az előrehaladás. Valószínűleg a dolog
természetéből fakadóan, és ez a közízlés.
Nem abban hiszek, hogy előírásokkal,
főépítészekkel, hivatali szigorral lehet
elérni egy magasabb szintű építészeti
közeget. Hanem művelt polgársággal,
ahol belülről fakad az igényesség és természetes a jó ízlés. Ha ez nincs, akkor
hiábavaló az építési hatóság, főépítész,
csak fél sikert könyvelhetünk el. A nagyobb beruházásoknál, ahol mindig van
rátekintésünk, ott lehet eredményeket
elérni. Ma már olyan nem fordulhatna
elő, mint a kecskeméti főtér sarkán álló
Lordok háza. Akkor ez volt a közízlés, a
múltat végképp eltörölni jelszó jegyében.
Be kellett bizonyítani, hogy nem lehet
felújítani az egyik legszebb szecessziós
sarokházunkat. Sajnos volt olyan mérnök, aki ezt „szakmailag” igazolta, és lebontották. Ma, miközben haladunk, sokkal erősebben kötődünk a múltunkhoz.
Van mihez. A múltban gyökerező európai
kultúra gazdagságát büszkén vállaljuk.

› Az építészek között is ezt tapasztalod?
Mi ezt várjuk el. Az építészetben többféle stílus van, és azokat is lehet illeszteni. Az illeszkedés nem a stílusról
szól, hanem az arányokról, a léptékről.

› Találkoztam egy fiatal kollégám véleményével, aki azt fogalmazta meg, hogy
hagyjuk már az illeszkedést. Szerinte egy
épület vagy jó, vagy nem. Úgy tapasztalom,
hogy az építészszakmán belül ez a nézet
kezd általánossá válni.
Országépítő 2019|02

Vörös város, fotósorozat. Fotó: Öveges László

Itt Kecskeméten én nem tapasztalom a
problémát. Az illeszkedés egy alapszabály. Ugyanakkor sokféle megoldás létezik egy feladatra. Lehet, hogy nekem
nem tetszik, de attól még az lehet jó.
Ez a rugalmasság a főépítész hosszú
életéhez hozzátartozik. Különböző lehet az építészeti megközelítés, amely
az illeszkedés keretei között mégis
nagyon sok jó megoldáshoz vezethet.
Sokkal több fronton rombolják a közízlést. A hétköznapokban, amikor egy
elkészült házat beredőnyöznek, bereklámoznak, belaknak, akkor jön az a bizonyos közízlés. Ami alacsony szinten
van. Közterületi reklámok kihelyezésénél vagy kocsmai kiülők üzemeltetésénél is látom ezt a problémát. Védett
területen a téglakerítést lebontják, és
fémlemezzel pótolják, mint egy ipari
területen. Fém szendvicspanel és kapu
is bekerül. Ez az, ami kezelhetetlen
számomra. Mindez elképesztő mennyiségben van jelen. Bármennyire vannak
is segítő kollégáim, nem hatóság, nem
rendőrök vagyunk. Ha megkérdeznek,
elmondom a véleményemet, ha hallgatnak rám, jó. Ha nem, akkor nem
tudok utánamenni és büntetni. Alkati
kérdés. Én építek. Van már jogszabályi
lehetőség településképi büntetésekre,
de nem ez a cél. Sokszor azért tart két
és fél óráig egy egyeztetés, mert egy
teleknyi pénz birtokában építési vállalkozókká avanzsáltak olyan emberek, akik korábban tejboltot vezettek,
könyvelők vagy esetleg ügyvédek voltak. A régi vágású ingatlanfejlesztőkkel azonban jól összecsiszolódtunk.
Ők hallgatnak rám. Megtanulták a
szakmát. Most azonban újra szigorítani kell az előírásokon. Két órán keresztül magyarázhatom, hogy mi az a

hosszú távban gondolkodó ingatlanfejlesztés, az egytelkes fejlesztők ezt
nem értik, nem érzik, nem akarják.
Ezzel együtt meggyőződésem, hogy az
építészeti kultúra, gondolkodásmód
terjesztésének talán legjobb felülete a
főépítészi konzultáció.

› Sikerült-e olyan rendszert kiépíteni
Kecskeméten, amelynek keretében önkormányzati támogatást ad a város a felújításokhoz, átalakításokhoz?
Igen, sikerült. Hálás szívvel gondolunk a városvezetésre, amiért ezeket
pénzügyileg támogatja. Nyilván mi,
építészek még nagyobb összegekre
vágynánk. A helyi védett épületeink
támogatási rendszere az egységes városi támogatási rendszeren belül kifejezetten a helyi védett épületekre vagy
egyéb értékekre vonatkozik ma, mert
időnként szobrokra, közterületi alkotásokra is tudunk támogatást adni. Ebben a polgármester dönt, de a munkacsoportok és a bizottsági vélemények
alapján Az éves keretösszeg tízmillió
forint, ami kevés egy ekkora városnál.
Ugyanakkor 2009-ben nulla volt, majd
hatmillió lett, és egy évvel ezelőtt emelték fel tízmillió forintra. Haladunk…
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tak írni, és bizony egész bekezdéseket
küldtek hozzá. Legtöbben a várostörténethez. Nagyon pozitív volt az egész
folyamat. Már a feladat kezdetén támogatást kaptam házon belül, a polgármester pedig szabad kommunikációt biztosított. A Kamaránál csináltam
egy fórumot, ahová az egyik érdeklődő
ünneplőbe öltözve jött el. Hiszen száz
évre előre meghatározzuk, hogy milyen legyen a város, és az egy ünnepélyes dolog − mondta.

› Milyen, neked fontos dolgok kerültek
bele? Hasznosnak tartod?

› Hozott-e változást az arculati kézikönyv
és a hozzá tartozó településképi rendelet?
Segíti a munkádat?
Megpróbáltuk a legjobbat kihozni ebből a lehetőségből. Fél évig Kecskeméten a rádióban, televízióban, újságban, a különböző fórumokon folyton
erről volt szó. Tulajdonképpen az arculati kézikönyvről a készítése közben
derült ki, hogy érdekes. A miénk úgy
készült el, hogy csináltunk egy nyers
vázlatot, amibe a polgárok bele tudVörös város, fotósorozat . Fotó: Öveges László
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A Mercedes-beruházás volt a legnagyobb,
de azóta már folyamatos az építkezés a
déli ipari területünkön. Ennek hangolásában, az iránymutatásban egyébként az
ingatlanfejlesztői szakaszban nekem, természetesen nem egyedül, de kitapintható
szerepem volt. Az összes nagyberuházásnál − legyen az a Sheraton Hotel, élményfürdő, nagy társasházi beruházás − úgy érzem, tudtam segíteni. A legnagyobb sikerek
között kell megemlítenem, hogy egy olyan
bonyolult érdekviszony-rendszerben, mint
a településrendezés – már egy épület is
bonyolult rendszer, mert van építtető, civil
közvélemény, építési hatóság – kikristályosodott, hogy a főépítésznek mi a dolga.
Az, hogy mindezt egyensúlyba hozza.

Főépítészként nekem az is lényeges volt,
hogy ha több ütemre oszlik az építés,
akkor milyen ütemezett sorrenben kell a
házat megépíteni. Az illeszkedés alapján
ugyanis nem mindegy, hogy melyik az első
ütem. Egy zárt sorú beépítésnél például
ragaszkodunk ahhoz, hogy ne az udvari,
hanem az utcaképet záró szárny készüljön el elsőként. Előfordulhat ugyanis,
hogy az építtetőnek csak az udvari, belső
kis lakás a fontos, és lehet, hogy nem is
épül meg a többi szárny. Így a szép belvárosi utcakép megtörik, és az egyik telek végében egy családi ház fog állni. Ez
például az a helyzet, amikor mi, építészek
tudjuk, hogy miért kérjük mindezt, de
jogilag nehezen értelmezhető a dolog.
A hasznosságát illetően ma úgy látom,
hogy a kézikönyv feltétlenül jó dolog.
A polgárok hivatkoznak az arculati kézikönyvre. Ráadásul az előzetes konzultáció során nekem minden segítsé-

get megad. Sőt, tulajdonképpen csak
arra hivatkozhatom, amit ez tartalmaz,
de azt magyarázhatom, értelmezhetem
is. Ez pedig óriási segítség az illeszkedés érvényesítésére.

› Jogilag van lehetőséged megyei jogú városba tervezni?
Törvény biztosítja számomra a jogot, immáron fél éve deklaráltan. Ez természetesen nagyon érzékeny téma. Nemcsak a
jognak kell megfelelni, hanem az etikának is. Ma a törvény egyértelműen leírja,
hogy ha a főépítész saját illetékességi
területén belül tervez, akkor mit kell tenni. Természetesen az építész a hatósági
munkában eleve nem vehet részt, és a saját ügyében nem járhat el főépítészként.
Ilyen esetben a tervtanácsi munkát, a
településképi véleményezési eljárást az
állami főépítész vezeti le.

› A tervtanács véleményezi a tervedet, és
az állami főépítész az elnök.
A törvény pontosan fogalmaz: amennyiben a főépítész illetékességi területén
tervez, akkor az állami főépítész jár el,
ő vezeti a tervtanácsot. Mégis érzékeny
ez a dolog, mert emlékezetes, hogy a
Magyar Építész Kamara küldöttgyűléséhez korábban írásos javaslatként nyújtották be a kérelmet, miszerint tiltsák
meg a főépítészeknek a tervezést saját
illetékességi területükön…

› Ma szerencsére pont ellentétes a tendencia a szabályozás terén.

A szakmai kormányzat éppen azt
mondja, hogy a főépítész tervezési joga
igenis tudja segíteni az állami célokat
is. Ha a főépítészi rendszert olyan kollégákból akarjuk kiépíteni, akik a napi
gyakorlatból jönnek, akkor nem szabad
megtiltani a tervezést. A főépítész persze nem uralhatja a saját illetékességi
területét. Egy ilyen nagyvárosban, mint
Kecskemét, különösen nem. A nagyvárosban ott van a szakma, vannak más
építészek is. Természetesen vannak
olyan ügyek is, amiket semmiképpen
nem vállalhatok el. Ilyen az, ha előtte
vagy utána be kell avatkozni a rendezési tervbe. Nem szabad olyan feladatokat sem elvállalni, amelyek megítélése
– például környezeti hatásai okán −
biztosan vitára ad okot.

› A szakmával való jó együttműködést is
bizonyítja, hogy téged jelöltek Kada Elekdíjra, ami a városfejlesztésért adható legmagasabb díj Kecskeméten.
Összetett, sokszínű világ a főépítészé.
Ha a városvezetés érti, hogy mit lehet
ebből kihozni, akkor eredményes munkát lehet végezni. Ehhez az is kell, hogy
dolgozhassunk, és ne adminisztrációból
álljon a munkánk. Fontos a kompromis�szumkészség is. Ha öt ügyből négyben
hallgatnak rám, akkor már elégedettnek
kell lennem. Valóban ideális a kapcsolat
a helyi szakmával is, de ez mindig kettőnkön múlik. Igyekszem ezért mindent megtenni − nem mindig sikerül… Úgy tűnik,
látható az igyekezetem, és ezt díjazzák.

MASTER ARCHITECT – LÁSZLÓ ÖVEGES, KECSKEMÉT
The Master Architect of Kecskemét, László Öveges was selected Master Architect of the Year in 2018. In their appraisal, the members of the jury went at length
into the character of his work. "His priorities are promoting architectural quality through support for the protection of local architectural values, counselling for
urban planning and townscape elements as well as a close cooperation with the leaders, residents and local architects of the city. Under his leadership, advanced
regulations were introduced, boosting the economic and architectural development of Kecskemét. As an architect, he has become a role model not only in the city,
but across the entire region through his high-quality design projects that successfully maintain their unique perspective while enriching the local architectural
character. As the President of the College of Master Architects of county towns, he directs the Master Architects of the country's most significant communities to
work towards streamlining the legal environment in order to improve the professional standards of urban planning." As a side project, he is involved in photography.

› Úgy látom, hogy az építészszakma és a
közízlés is nagyon változik. Hogy látod
főépítészként és aktív tervezőként azt a
bibliát, amit említettél is: az illeszkedést?
Ez visszacsatol ahhoz kérdésedhez, hogy
volt-e kudarc. Azt szoktam mondani,
hogy nem ismerem ezt a szót, vagy ha
mégis, tagadom, mert egészségtelen.
Kétségtelen, hogy van, ahol nagyon lassú az előrehaladás. Valószínűleg a dolog
természetéből fakadóan, és ez a közízlés.
Nem abban hiszek, hogy előírásokkal,
főépítészekkel, hivatali szigorral lehet
elérni egy magasabb szintű építészeti
közeget. Hanem művelt polgársággal,
ahol belülről fakad az igényesség és természetes a jó ízlés. Ha ez nincs, akkor
hiábavaló az építési hatóság, főépítész,
csak fél sikert könyvelhetünk el. A nagyobb beruházásoknál, ahol mindig van
rátekintésünk, ott lehet eredményeket
elérni. Ma már olyan nem fordulhatna
elő, mint a kecskeméti főtér sarkán álló
Lordok háza. Akkor ez volt a közízlés, a
múltat végképp eltörölni jelszó jegyében.
Be kellett bizonyítani, hogy nem lehet
felújítani az egyik legszebb szecessziós
sarokházunkat. Sajnos volt olyan mérnök, aki ezt „szakmailag” igazolta, és lebontották. Ma, miközben haladunk, sokkal erősebben kötődünk a múltunkhoz.
Van mihez. A múltban gyökerező európai
kultúra gazdagságát büszkén vállaljuk.

› Az építészek között is ezt tapasztalod?
Mi ezt várjuk el. Az építészetben többféle stílus van, és azokat is lehet illeszteni. Az illeszkedés nem a stílusról
szól, hanem az arányokról, a léptékről.

› Találkoztam egy fiatal kollégám véleményével, aki azt fogalmazta meg, hogy
hagyjuk már az illeszkedést. Szerinte egy
épület vagy jó, vagy nem. Úgy tapasztalom,
hogy az építészszakmán belül ez a nézet
kezd általánossá válni.
Országépítő 2019|02

Vörös város, fotósorozat. Fotó: Öveges László

Itt Kecskeméten én nem tapasztalom a
problémát. Az illeszkedés egy alapszabály. Ugyanakkor sokféle megoldás létezik egy feladatra. Lehet, hogy nekem
nem tetszik, de attól még az lehet jó.
Ez a rugalmasság a főépítész hosszú
életéhez hozzátartozik. Különböző lehet az építészeti megközelítés, amely
az illeszkedés keretei között mégis
nagyon sok jó megoldáshoz vezethet.
Sokkal több fronton rombolják a közízlést. A hétköznapokban, amikor egy
elkészült házat beredőnyöznek, bereklámoznak, belaknak, akkor jön az a bizonyos közízlés. Ami alacsony szinten
van. Közterületi reklámok kihelyezésénél vagy kocsmai kiülők üzemeltetésénél is látom ezt a problémát. Védett
területen a téglakerítést lebontják, és
fémlemezzel pótolják, mint egy ipari
területen. Fém szendvicspanel és kapu
is bekerül. Ez az, ami kezelhetetlen
számomra. Mindez elképesztő mennyiségben van jelen. Bármennyire vannak
is segítő kollégáim, nem hatóság, nem
rendőrök vagyunk. Ha megkérdeznek,
elmondom a véleményemet, ha hallgatnak rám, jó. Ha nem, akkor nem
tudok utánamenni és büntetni. Alkati
kérdés. Én építek. Van már jogszabályi
lehetőség településképi büntetésekre,
de nem ez a cél. Sokszor azért tart két
és fél óráig egy egyeztetés, mert egy
teleknyi pénz birtokában építési vállalkozókká avanzsáltak olyan emberek, akik korábban tejboltot vezettek,
könyvelők vagy esetleg ügyvédek voltak. A régi vágású ingatlanfejlesztőkkel azonban jól összecsiszolódtunk.
Ők hallgatnak rám. Megtanulták a
szakmát. Most azonban újra szigorítani kell az előírásokon. Két órán keresztül magyarázhatom, hogy mi az a

hosszú távban gondolkodó ingatlanfejlesztés, az egytelkes fejlesztők ezt
nem értik, nem érzik, nem akarják.
Ezzel együtt meggyőződésem, hogy az
építészeti kultúra, gondolkodásmód
terjesztésének talán legjobb felülete a
főépítészi konzultáció.

› Sikerült-e olyan rendszert kiépíteni
Kecskeméten, amelynek keretében önkormányzati támogatást ad a város a felújításokhoz, átalakításokhoz?
Igen, sikerült. Hálás szívvel gondolunk a városvezetésre, amiért ezeket
pénzügyileg támogatja. Nyilván mi,
építészek még nagyobb összegekre
vágynánk. A helyi védett épületeink
támogatási rendszere az egységes városi támogatási rendszeren belül kifejezetten a helyi védett épületekre vagy
egyéb értékekre vonatkozik ma, mert
időnként szobrokra, közterületi alkotásokra is tudunk támogatást adni. Ebben a polgármester dönt, de a munkacsoportok és a bizottsági vélemények
alapján Az éves keretösszeg tízmillió
forint, ami kevés egy ekkora városnál.
Ugyanakkor 2009-ben nulla volt, majd
hatmillió lett, és egy évvel ezelőtt emelték fel tízmillió forintra. Haladunk…
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tak írni, és bizony egész bekezdéseket
küldtek hozzá. Legtöbben a várostörténethez. Nagyon pozitív volt az egész
folyamat. Már a feladat kezdetén támogatást kaptam házon belül, a polgármester pedig szabad kommunikációt biztosított. A Kamaránál csináltam
egy fórumot, ahová az egyik érdeklődő
ünneplőbe öltözve jött el. Hiszen száz
évre előre meghatározzuk, hogy milyen legyen a város, és az egy ünnepélyes dolog − mondta.

› Milyen, neked fontos dolgok kerültek
bele? Hasznosnak tartod?

› Hozott-e változást az arculati kézikönyv
és a hozzá tartozó településképi rendelet?
Segíti a munkádat?
Megpróbáltuk a legjobbat kihozni ebből a lehetőségből. Fél évig Kecskeméten a rádióban, televízióban, újságban, a különböző fórumokon folyton
erről volt szó. Tulajdonképpen az arculati kézikönyvről a készítése közben
derült ki, hogy érdekes. A miénk úgy
készült el, hogy csináltunk egy nyers
vázlatot, amibe a polgárok bele tudVörös város, fotósorozat . Fotó: Öveges László
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A Mercedes-beruházás volt a legnagyobb,
de azóta már folyamatos az építkezés a
déli ipari területünkön. Ennek hangolásában, az iránymutatásban egyébként az
ingatlanfejlesztői szakaszban nekem, természetesen nem egyedül, de kitapintható
szerepem volt. Az összes nagyberuházásnál − legyen az a Sheraton Hotel, élményfürdő, nagy társasházi beruházás − úgy érzem, tudtam segíteni. A legnagyobb sikerek
között kell megemlítenem, hogy egy olyan
bonyolult érdekviszony-rendszerben, mint
a településrendezés – már egy épület is
bonyolult rendszer, mert van építtető, civil
közvélemény, építési hatóság – kikristályosodott, hogy a főépítésznek mi a dolga.
Az, hogy mindezt egyensúlyba hozza.

Főépítészként nekem az is lényeges volt,
hogy ha több ütemre oszlik az építés,
akkor milyen ütemezett sorrenben kell a
házat megépíteni. Az illeszkedés alapján
ugyanis nem mindegy, hogy melyik az első
ütem. Egy zárt sorú beépítésnél például
ragaszkodunk ahhoz, hogy ne az udvari,
hanem az utcaképet záró szárny készüljön el elsőként. Előfordulhat ugyanis,
hogy az építtetőnek csak az udvari, belső
kis lakás a fontos, és lehet, hogy nem is
épül meg a többi szárny. Így a szép belvárosi utcakép megtörik, és az egyik telek végében egy családi ház fog állni. Ez
például az a helyzet, amikor mi, építészek
tudjuk, hogy miért kérjük mindezt, de
jogilag nehezen értelmezhető a dolog.
A hasznosságát illetően ma úgy látom,
hogy a kézikönyv feltétlenül jó dolog.
A polgárok hivatkoznak az arculati kézikönyvre. Ráadásul az előzetes konzultáció során nekem minden segítsé-

get megad. Sőt, tulajdonképpen csak
arra hivatkozhatom, amit ez tartalmaz,
de azt magyarázhatom, értelmezhetem
is. Ez pedig óriási segítség az illeszkedés érvényesítésére.

› Jogilag van lehetőséged megyei jogú városba tervezni?
Törvény biztosítja számomra a jogot, immáron fél éve deklaráltan. Ez természetesen nagyon érzékeny téma. Nemcsak a
jognak kell megfelelni, hanem az etikának is. Ma a törvény egyértelműen leírja,
hogy ha a főépítész saját illetékességi
területén belül tervez, akkor mit kell tenni. Természetesen az építész a hatósági
munkában eleve nem vehet részt, és a saját ügyében nem járhat el főépítészként.
Ilyen esetben a tervtanácsi munkát, a
településképi véleményezési eljárást az
állami főépítész vezeti le.

› A tervtanács véleményezi a tervedet, és
az állami főépítész az elnök.
A törvény pontosan fogalmaz: amennyiben a főépítész illetékességi területén
tervez, akkor az állami főépítész jár el,
ő vezeti a tervtanácsot. Mégis érzékeny
ez a dolog, mert emlékezetes, hogy a
Magyar Építész Kamara küldöttgyűléséhez korábban írásos javaslatként nyújtották be a kérelmet, miszerint tiltsák
meg a főépítészeknek a tervezést saját
illetékességi területükön…

› Ma szerencsére pont ellentétes a tendencia a szabályozás terén.

A szakmai kormányzat éppen azt
mondja, hogy a főépítész tervezési joga
igenis tudja segíteni az állami célokat
is. Ha a főépítészi rendszert olyan kollégákból akarjuk kiépíteni, akik a napi
gyakorlatból jönnek, akkor nem szabad
megtiltani a tervezést. A főépítész persze nem uralhatja a saját illetékességi
területét. Egy ilyen nagyvárosban, mint
Kecskemét, különösen nem. A nagyvárosban ott van a szakma, vannak más
építészek is. Természetesen vannak
olyan ügyek is, amiket semmiképpen
nem vállalhatok el. Ilyen az, ha előtte
vagy utána be kell avatkozni a rendezési tervbe. Nem szabad olyan feladatokat sem elvállalni, amelyek megítélése
– például környezeti hatásai okán −
biztosan vitára ad okot.

› A szakmával való jó együttműködést is
bizonyítja, hogy téged jelöltek Kada Elekdíjra, ami a városfejlesztésért adható legmagasabb díj Kecskeméten.
Összetett, sokszínű világ a főépítészé.
Ha a városvezetés érti, hogy mit lehet
ebből kihozni, akkor eredményes munkát lehet végezni. Ehhez az is kell, hogy
dolgozhassunk, és ne adminisztrációból
álljon a munkánk. Fontos a kompromis�szumkészség is. Ha öt ügyből négyben
hallgatnak rám, akkor már elégedettnek
kell lennem. Valóban ideális a kapcsolat
a helyi szakmával is, de ez mindig kettőnkön múlik. Igyekszem ezért mindent megtenni − nem mindig sikerül… Úgy tűnik,
látható az igyekezetem, és ezt díjazzák.

MASTER ARCHITECT – LÁSZLÓ ÖVEGES, KECSKEMÉT
The Master Architect of Kecskemét, László Öveges was selected Master Architect of the Year in 2018. In their appraisal, the members of the jury went at length
into the character of his work. "His priorities are promoting architectural quality through support for the protection of local architectural values, counselling for
urban planning and townscape elements as well as a close cooperation with the leaders, residents and local architects of the city. Under his leadership, advanced
regulations were introduced, boosting the economic and architectural development of Kecskemét. As an architect, he has become a role model not only in the city,
but across the entire region through his high-quality design projects that successfully maintain their unique perspective while enriching the local architectural
character. As the President of the College of Master Architects of county towns, he directs the Master Architects of the country's most significant communities to
work towards streamlining the legal environment in order to improve the professional standards of urban planning." As a side project, he is involved in photography.

Száraz-tanya, Szigliget
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Az építészetet nemcsak különböző formák
által uralt épülettömegekként, hanem az
épületszerkezetek által körülhatárolt térsorként is szokás értelmezni. Szükségtelen
választanunk a két elképzelés között, hiszen
az egyik a másikból következik, és csak nézőpont kérdése, hogy a félig tele, vagy a félig
üres részt értelmezzük-e végeredményként.
A belső tereknél nyilvánvalóan az egyes helyiségek jelentik a legkisebb alapegységet.
A külső tereknél már árnyaltabb a kép. Az elemi
egység címért folyó versenyben a városi közterektől a sikátorokon és belső udvarokon át egészen a lopott tornácig akad jelentkező. A legkisebb méretet ez utóbbi kategóriánál lehetetlen
pontosan definiálni, hiszen a térhatárolás minimum egy oldalon a végtelennel találkozik.

A most bemutatott két Balaton-felvidéki birtok közös jellemzője, hogy a
bevezetőben említett külső-belső térhasználatuk azonos hangsúllyal bír.
Legalább annyira fontos tartózkodási
helyszín ezekben a házakban a pattogó tüzes kályhákkal fűtött belső, mint
az épületek által körülhatárolt udvar.
Mely udvar egyben átmenet a privát és
a magánszféra között is. Ide tud beköszönni a szomszéd hazafelé menet, itt
tarthatjuk a jeles napok ünnepeit, és
innen csodálhatjuk a Balaton-felvidék
mesebeli szépségét is.

UDVAR ÉS
UDVARIASSÁG
Régi-új házak
a Balaton-felvidéken

Az udvarokat mindkét helyszínen udvarias házak ölelik. Udvariasak, mert
tiszteletben tartják környezetüket.
Sem Szigligeten, sem Balatonfüreden
nem volt cél annak hangsúlyozása,
hogy a mai kontrasztosan váljon el a
régitől. Lehet ezt finomabban, a részletekkel is kifejezni. Ezek az épületek
a 21. század követelményeit teljesítik,
de igyekeznek belesimulni abba a természeti és épített környezetbe, amely
körbeveszi őket, és amelytől ők maguk

Szöveg:
Tót h Pét er DL A , d r. S z ű c s E nd r e
Építészet:
d r. S z ű c s E nd r e, K is K á lmá n,
Tóth Péter DL A, Lukács Ár pád
Fotó:
Jurassza Zsófia
 A x o n o m e t r ik u s l á t v á n y t e r v, S z á r a z - t a n y a , S z i g li g e t
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is ihletődtek. A fűszálnak sem állna jól,
ha tölgyfa akarna lenni. Ezért inkább
megelégszik azzal, hogy az egész része
lehet, de egyszeri és megismételhetetlen formában. Ugyanígy viselkednek
ezek a házak is a településszövetben.
Mindkét épületcsoport pusztulásra
ítélten várta sorsát: azt, hogy feloldódjon az anyaföldben az építőanyag,
melyet két emberöltővel korábban otthonnak álmodtak elődeink. Szigligeten
nyaraló született. Balatonfüreden viszont egy borászattal foglalkozó házaspár telepedett le. Előkerestek egy
olyan fotót az épületről, amikor az
még eredeti pompájában állt, és mindössze annyit kértek, hogy ehhez a hangulathoz a leginkább közel állót tervezzük meg nekik. A házaspárt azóta
a gólya is meglátogatta, így most már
egy teljes család éli itt mindennapjait. Jelezvén azt, hogy újra van itt élet,
van itt lehetőség ma is. Lehet tisztességesen, udvariasan új életet kezdeni
a nagyvároson túl. Régi-új házakban,
vagy azok udvarán.

Archív fotó, Balatonfüredi porta
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által uralt épülettömegekként, hanem az
épületszerkezetek által körülhatárolt térsorként is szokás értelmezni. Szükségtelen
választanunk a két elképzelés között, hiszen
az egyik a másikból következik, és csak nézőpont kérdése, hogy a félig tele, vagy a félig
üres részt értelmezzük-e végeredményként.
A belső tereknél nyilvánvalóan az egyes helyiségek jelentik a legkisebb alapegységet.
A külső tereknél már árnyaltabb a kép. Az elemi
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pontosan definiálni, hiszen a térhatárolás minimum egy oldalon a végtelennel találkozik.

A most bemutatott két Balaton-felvidéki birtok közös jellemzője, hogy a
bevezetőben említett külső-belső térhasználatuk azonos hangsúllyal bír.
Legalább annyira fontos tartózkodási
helyszín ezekben a házakban a pattogó tüzes kályhákkal fűtött belső, mint
az épületek által körülhatárolt udvar.
Mely udvar egyben átmenet a privát és
a magánszféra között is. Ide tud beköszönni a szomszéd hazafelé menet, itt
tarthatjuk a jeles napok ünnepeit, és
innen csodálhatjuk a Balaton-felvidék
mesebeli szépségét is.
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Az udvarokat mindkét helyszínen udvarias házak ölelik. Udvariasak, mert
tiszteletben tartják környezetüket.
Sem Szigligeten, sem Balatonfüreden
nem volt cél annak hangsúlyozása,
hogy a mai kontrasztosan váljon el a
régitől. Lehet ezt finomabban, a részletekkel is kifejezni. Ezek az épületek
a 21. század követelményeit teljesítik,
de igyekeznek belesimulni abba a természeti és épített környezetbe, amely
körbeveszi őket, és amelytől ők maguk
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is ihletődtek. A fűszálnak sem állna jól,
ha tölgyfa akarna lenni. Ezért inkább
megelégszik azzal, hogy az egész része
lehet, de egyszeri és megismételhetetlen formában. Ugyanígy viselkednek
ezek a házak is a településszövetben.
Mindkét épületcsoport pusztulásra
ítélten várta sorsát: azt, hogy feloldódjon az anyaföldben az építőanyag,
melyet két emberöltővel korábban otthonnak álmodtak elődeink. Szigligeten
nyaraló született. Balatonfüreden viszont egy borászattal foglalkozó házaspár telepedett le. Előkerestek egy
olyan fotót az épületről, amikor az
még eredeti pompájában állt, és mindössze annyit kértek, hogy ehhez a hangulathoz a leginkább közel állót tervezzük meg nekik. A házaspárt azóta
a gólya is meglátogatta, így most már
egy teljes család éli itt mindennapjait. Jelezvén azt, hogy újra van itt élet,
van itt lehetőség ma is. Lehet tisztességesen, udvariasan új életet kezdeni
a nagyvároson túl. Régi-új házakban,
vagy azok udvarán.

Archív fotó, Balatonfüredi porta

Régi-új házak a Balaton-felvidéken
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Építészet:
dr. Szűcs Endre, Tóth Péter DLA, Lukács Árpád
2010
A magyarországi falvakban talán a
leggyakoribb a két szemével az utcára
néző, egyik oldalán a szomszédhoz simuló, hosszanti vonalban pihenő lakóépület. Két szemével a ház előtt elkocogó szekereket, a biciklin hazatekerő
szomszédokat nézegeti a tisztaszoba.
A gazdasszony leginkább a következő
helyiségben tartózkodik, ahol a sparherden készíti az ebédet, és néha rádob
egy-egy fát a kemencére, vagy a cserépkályhára, hogy a tisztaszobában szemetelés nélkül legyen estére meleg. Innen
nyílik a spájz, onnan a nagyobb kamra.
Ezután esetleg műhely, majd istálló,
kocsiszín, és gyakran a háziállatok házacskája. Ezt a vonalban közlekedést
segíti a tornác, mely a zuhogó esőben
védelmet nyújt. A Balaton-felvidéken
több helyen láttunk olyat is, hogy a
hálószobából egy üvegezett ajtó nyílik,
közvetlenül az istállóba. Innen lehet kukucskálni, hogy mikor érkezik a kisborjú, vagy a kiscsikó. Így azonnal át lehet
szaladni segíteni. Ha kicsi volt az birtok, minden helyet ki kellett használni.

Utcai nézet felújítás előtt...
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A könnyen megközelíthető épületek egy
csomóban voltak, körbeölelve az első
udvart. A Balaton-felvidéken sokféle
termés volt. Szőlő, mandula, szilva, meg
időnként alma, körte, meggy és barack.
Akinek fent a „hegyben” külön épülete
nem volt, szüret után a szekérrel volt
kénytelen mindent leszállítani, feldolgozni és „bekvártélyozni”. Ha nyugatról jövünk, a balatoni országúton egy
varázslatos látvány csalogat bennünket befelé, ahol a délutáni napban kis
fehér nádtetős házak csillognak. Szigliget hív bennünket. A MÉRMŰ csapatához nagyon kegyes volt a „Fennvaló”.
Kilencedik feladatunkat kaptuk meg itt
az egykori bűvös szigeten. Nagy szerencsénk volt. Egy debreceni építész,
Száraz Zsolt talált meg bennünket.
Ő is azon a hangszeren játszott, mint
mi. Volt olyan intelligens és nagyvonalú
(meg persze elfoglalt), hogy észrevette,
hogy mi egy speciális hangszeren muzsikálunk, mégpedig megszállottan.
Régen kötelességünknek érezzük, hogy
a régi házakat meg kell menteni. Ha a

... és után

betegsége olyan súlyos, hogy műtét
már nem segít, akkor búcsút veszünk,
de ugyanúgy építjük újjá. Ha minden
megismerhető, falkutatással előbukkanó, könnyű a dolgunk, de ha nem,
igyekszünk hasonló analógiákat segítségül hívni.
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Nagyház ter ve. Száraz-tanya, Szigliget
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A szigligeti ház a település ófalujában
helyezkedik el. A tájolás és a terepviszonyok egyedülállóak, hiszen a településnek ez az ősi magja egy délnyugati
domboldalon fekszik. A hátunk mögött
a vár magasodik, lefelé pedig a Balaton
íves partvonala uralja a látványt. A kilátás a terület szinte minden szegletéből pazar, annak ellenére, hogy a telek
majdnem sík. Az utcai homlokzaton
kissé furcsa a főépület megszokott formája mellett a melléképület utcára nem
merőleges, hanem párhuzamos volta.
Ennek ellenére régi tömegét tiszteletben tartottuk, de a nagy ház felé tekintő nyeregtetős homlokzatát olyanná
formáztuk, mintha ő is az utcára nézne.
A terület beépítéséről a jelenlegi állapot és a korábbi kataszteri felmérések
szolgáltattak számunkra tájékoztatást.
Mivel a statikai szakvélemény életveszélyesnek találta a romok között még
álló épületrészeket is, ezért ezek teljes
elbontását követően az eredeti beépítés visszaállítása volt az elsődleges
szempont az épületek elhelyezésénél.
A melléképületek alaprajzi méreteikkel
és elhelyezkedésükkel is változtatás
nélkül követik az eredeti építmények
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 Sütőház és szerszámos terve.

Száraz-tanya, Szigliget

Kisház ter ve. Száraz-tanya, Szigliget

külső körvonalát, és feltételezett tömegarányukat. A telken található romok fölé – a beomlott borospincét
kivéve – épül az utcai és udvari két melléképület. Az utcai melléképület külső
megjelenésében a valamikor itt álló
pajtára utal. Alaprajzilag kétosztatú a
ház. A bejárati traktusban van a gyümölcsfeldolgozó konyha, a másik térrészben a tartózkodó-melegedő. A ket-

tőt lépcső választja el egymástól. Fent
az aszaló-szárító és a galéria található.
Azért is döntöttünk a tetőtér részleges
beépítése mellett, hogy a pajták egykori nyitott fedélszékes rendszere új formában ugyan, de mégis valamilyen módon visszaálmodható legyen. Ez a ház
is nádfedeles, falai három oldalon meszeltek, csak az utcai homlokzat kőfala
jelzi a régi idők „szegénységét”, amikor

a melléképület bevakolására már nem
futotta az egyszerű halászfaluban.
A szomszéd felé vakolt-meszelt tűzfallal néz. Az udvari melléképület a telek
délkeleti romja helyén áll. Nyeregtetős
egyszerű formálású ház, mely a Balaton felé egy elképzelt régi, az udvar
felé egy játékosabb mai arcát mutatja.
Egyik felében szerszámtároló, másik
felében fedett-nyitott poharazó van.

COUR T YA R DS A ND COUR T E SY
HOUSES REBORN IN THE BAL ATON UPL ANDS
This article is about a couple of similar estates in the Balaton Uplands, one located in Szigliget and one in Balatonfüred. In these estates, the internal space,
warmed by the fire that is heartily crackling away in the fireplace, and the courtyard wedged between the buildings bear equal importance. Here, the
courtyard is a space of transition between the private and the communal. Tucked away cozily among the structures, it is the courtyard where the neighbors
pop in to say hello, where the family gathers to celebrate, and where they sit to marvel at the beauty of the Balaton Uplands. Destined for demolition, the
fate of these old structures, intended as family homes generations ago, was sealed.
In a lucky twist, both houses were reenergized. The house in Szigliget was turned into a holiday home, while the one in Balatonfüred was bought by a couple
involved in winemaking. They brought us a picture of the old house as it stood in its original glory and asked us to create something as similar as possible,
as a proof that it is possible to remain respectful while starting anew in the countryside, in renovated old homes and in reenergized courtyards.
The new buildings were designed to follow the outlines and assumed mass ratio of the original constructions. This way, a hard clash between modern
exigencies and the old ways was successfully avoided. These buildings cater for 21st century living, while blending harmoniously into the natural and
constructed environment that inspired the original builders.

Országépítő 2019|02

Régi-új házak a Balaton-felvidéken

44

45

 Sütőház és szerszámos terve.

Száraz-tanya, Szigliget

Kisház ter ve. Száraz-tanya, Szigliget

külső körvonalát, és feltételezett tömegarányukat. A telken található romok fölé – a beomlott borospincét
kivéve – épül az utcai és udvari két melléképület. Az utcai melléképület külső
megjelenésében a valamikor itt álló
pajtára utal. Alaprajzilag kétosztatú a
ház. A bejárati traktusban van a gyümölcsfeldolgozó konyha, a másik térrészben a tartózkodó-melegedő. A ket-

tőt lépcső választja el egymástól. Fent
az aszaló-szárító és a galéria található.
Azért is döntöttünk a tetőtér részleges
beépítése mellett, hogy a pajták egykori nyitott fedélszékes rendszere új formában ugyan, de mégis valamilyen módon visszaálmodható legyen. Ez a ház
is nádfedeles, falai három oldalon meszeltek, csak az utcai homlokzat kőfala
jelzi a régi idők „szegénységét”, amikor

a melléképület bevakolására már nem
futotta az egyszerű halászfaluban.
A szomszéd felé vakolt-meszelt tűzfallal néz. Az udvari melléképület a telek
délkeleti romja helyén áll. Nyeregtetős
egyszerű formálású ház, mely a Balaton felé egy elképzelt régi, az udvar
felé egy játékosabb mai arcát mutatja.
Egyik felében szerszámtároló, másik
felében fedett-nyitott poharazó van.

COUR T YA R DS A ND COUR T E SY
HOUSES REBORN IN THE BAL ATON UPL ANDS
This article is about a couple of similar estates in the Balaton Uplands, one located in Szigliget and one in Balatonfüred. In these estates, the internal space,
warmed by the fire that is heartily crackling away in the fireplace, and the courtyard wedged between the buildings bear equal importance. Here, the
courtyard is a space of transition between the private and the communal. Tucked away cozily among the structures, it is the courtyard where the neighbors
pop in to say hello, where the family gathers to celebrate, and where they sit to marvel at the beauty of the Balaton Uplands. Destined for demolition, the
fate of these old structures, intended as family homes generations ago, was sealed.
In a lucky twist, both houses were reenergized. The house in Szigliget was turned into a holiday home, while the one in Balatonfüred was bought by a couple
involved in winemaking. They brought us a picture of the old house as it stood in its original glory and asked us to create something as similar as possible,
as a proof that it is possible to remain respectful while starting anew in the countryside, in renovated old homes and in reenergized courtyards.
The new buildings were designed to follow the outlines and assumed mass ratio of the original constructions. This way, a hard clash between modern
exigencies and the old ways was successfully avoided. These buildings cater for 21st century living, while blending harmoniously into the natural and
constructed environment that inspired the original builders.

Országépítő 2019|02

Régi-új házak a Balaton-felvidéken

BAL ATONFÜREDI PORTA
46

47
Felújítás előtti állapot

A balatonfüredi zsákutcában álló,
a kilencvenes évek érzéketlen átalakítását elszenvedő parasztház szebb
napjairól mindössze egy szép archív
fotó mesélt új tulajdonosainak. A megbízás csupán az eredeti homlokzat vis�szaállítására és a tetőtér beépítésére
szólt. Ez utóbbira azért volt szükség,
mert a neves borászatot vezető házaspár nem nyaralónak, hanem otthona
színteréül választotta Balatonfüredet.
A belső átalakítás során tiszteletben
tartottuk a régi ház térszerkezetét,
melyben egyedül a tetőtérbe vezető
lépcső jelent meg új elemként. E ház,
és általában véve a tervezési folyamat
egyik érdekessége az eredeti állapotra való következtetés folyamatában
és az új építésnél alkalmazott műszaki megoldásokban rejlik. A tervezést
megelőzően kisebb feltárások és a rendelkezésre álló archív felvétel alapján
tudtuk megállapítani, hogy az épület
milyen korábbi beavatkozásokat szenvedett el. A konyha és az étkező közötti közbenső kőfalat elbontották ugyan,

Homlokzati ter v
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Belső tér terve

de megmaradt alapozása támpontot
biztosított számunkra az új fal és a
tereket elválasztó nyílás elhelyezéséhez. Az épület régi vizesedések nyomait őrizte, amiért a cementhabarcsos
lábazat és az épület felé lejtő járdák
tehetők felelőssé. Ezt – a manapság
sokszor halálos ítéletként hangzó jelenséget − igen egyszerű eszközökkel,
páraáteresztő vakolattal, kulékavics
sávval és drénrendszerrel szüntettük
meg. Megoldandó feladat volt a tetőtér
teljes kihasználása. Ez minden esetben
kompromisszumokkal jár a szükséges
megvilágítás terén éppen úgy, mint a
lépcső elhelyezését tekintve. Az említett gócpontokra írásos műszaki
javaslatot tettünk, a belső és a homlokzat átalakításához 1:100-as alaprajzot, metszeteket, homlokzatokat
és távlati képet készítettünk. Ehhez
a dokumentációhoz talált az elhivatott megbízó egy olyan mesterembert,
aki ebből kiválóan meg tudta építeni
a házat. A kivitelezéshez tehát a fő
iránymutatást a kézi rajzok hangulata
adta, mely a háziak gondosságával és
a mesterember szakértelmével párosulva garantálta az építészeti minőséget. A kert végében álló melléképület
az eredeti elképzelés szerint bortároló
és kóstoltató funkciót töltött volna
be, ma azonban fedett-nyitott nyári
konyhaként elsősorban a család kényelmét szolgálja, valamint kapuként
az időközben megvásárolt szomszédos
telekre való átjárást biztosítja. Ahogyan ez a történet is mutatja, sokszor
nem a végletekig kidolgozott terveken,
hanem az értékekre nyitott gazdán, a
szakmáját szerető mesteremberen, az
építész alázatán, és a szereplők szerencsés együttműködésén múlik egy
ház sorsa.
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Kun Éva Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész Veresegyházon él. Rengeteg művészeti
díj tulajdonosa. Legutóbbi veresegyházi kiállítása 70. születésnapja ünneplésére nyílt
2018. október 13-án. Alkotásai nem kizárólagosan gyűjtőkhöz kerülnek, hanem középületekre, középületekbe és közterekre is. Művei többek között Veresegyházon, Szadán,
Budapesten, Keszthelyen, Piliscsabán láthatók. Alkotásainak erejét nemcsak magas
szakmai tudása, folyamatos kísérletező kedve, egyéni látásmódja táplálja, ennél sokkal
többről van szó. Zsigmond Ágnes interjúja.

› Szeretnélek bemutatni azoknak, akik
még nem ismernek. Néhány fogalom:
fazekas-keramikus-iparművész, népművészet-néplélek-magyarság, jel-jelentésjelenlét, ház-haza, virág-világ lehetne a
kiindulópont.

KUN ÉVA
keramikusművész
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Mezőtúr mellett, egy szép nagy tanyán
éltünk, ahol csodálatos életem volt. Figyeltem a növényeket, a nap járását, a vihar tombolását. Mikor elértem az iskoláskort, anyámék nem akarták, hogy három
kilométert gyalogoljak esőben, hóban,
sárban, ezért beköltöztettek Mezőtúrra
a nagymamához. Megnyomorított, hogy
nem a tanyán élhettem. Hiányzott minden: az állatok, a fák, a pacsirta dala.
A tanyasi, csendes szünetekben kezdtem
el agyagot formázni a magam szórakoztatására. Egyedüli gyerek voltam.
Nagyapámat a téeszes időkben kiküldték
a rizsföldekre, hogy figyelje a vízszint
emelkedését. Egy kis kunyhóban lakott.
A legboldogabb akkor voltam, amikor
nyaranta, a vakáció idején nála lakhattam – ez olyan volt, mint a Tüskevárban. Érdekes élet zajlik a vízi világban.
Naphosszat figyeltem a sokféle élőlény
nyüzsgését. Nagyon tiszteltem a földműves népet.
Később, a gimnáziumi évek alatt édesanyám beíratott korongozni tanulni. Az
első szakmai iskolám a Mezőtúri Fazekas
Háziipari Szövetkezet volt, ahol betanított munkásként kezdtem, de később letettem a szakmunkásvizsgát. A családom
nem értette, miért megyek el betanított
munkásnak, annak ellenére, hogy nagyon
jó tanuló voltam. Erős iskolába jártam,
Búsuló Krisztus, 2006

az osztálytársaim nagy részét felvették
az egyetemre. De én az alapoktól szerettem volna mindent megtanulni. Nyáron
a képzőművészeti főiskolások lejöttek
a szövetkezetbe gyakorlatra. Egész más
gondolkodásmódot ismerhettem meg általuk. Kedvet kaptam tőlük, hogy felvételizzek. Nagyon szép évek voltak, egyre
szenvedélyesebben érdekelt a magyar
tárgykultúra. Kresz Mária néprajztudós,
a Néprajzi Múzeum cseréposztályának
vezetője lejárt a fazekasházakba. Az ő
pártfogoltjaként szabadidőmben a Néprajzi Múzeum cseréposztályának anyagát
kutathattam és rajzoltam.
Bár a szakmai alapokat már elsajátítottam, de a rajztudásom kevés volt, ezért
elsőre nem is vettek fel. A szolnoki művésztelepre jártam rajzot tanulni három
évig, ezután kerültem be a főiskolára.
Az ottani gondolkodásmódot már megismerhettem a nyári gyakorlaton lévő
fiataloktól, de csak az utolsó évben
értettem meg ezt a főiskolai lelkiséget.
Főiskolás koromban férjhez mentem,
majd elköltöztünk Budakeszire. Egy
többlakásossá alakított régi sváb ház
egyik lakásában laktunk, ahol nagyon
kicsi volt a kertem. Az udvaron volt egy
garázs, amit műhellyé alakíthattam.
Megfőztem az ebédet, kicsit együtt voltam a gyerekekkel, aztán vissza tudtam
szaladni dolgozni. Apósom, aki nagyon
aranyos, kedves ember volt, büszke volt
az unokáira, szeretett velük foglalkozni.
Sokat segített nekem. Fiatalkorban tele
van az ember energiával, így mindenre
jutott időm.

Fotó: Lethenyei László

Sok mindent „felszedtem” eddig a néprajz és a kultúra területéről, és előfordul, hogy ezek az ismeretek ösztönösen
törnek a felszínre. Gyerekkoromban
természeti témájú plasztikákat csináltam a nyári szünetekben, később pedig
a magyar népművészet volt a kiindulópont. A főiskola elvégzése után először
használati tárgyakat készítettem. Sokáig kísérleteztem az általam megálmodott
teáskancsó megformálásával, hogy nagyon jól lehessen használni is, ne csak
egyedi legyen. Számomra a funkció volt
az elsődleges, ehhez terveztem a formát. A fordítottja, ahol a forma a lényeg, és a funkció mellékes, így esetleg
használhatatlan a tárgy, tőlem mindig is
idegen maradt.
A hazafiság kérdését tetted még fel. Az
a garnitúra, akikkel én együtt voltam
„katona”, hatás-ellenhatásként élte meg
ezt. A szocializmusnak ez a tompult,
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legkedvesebb munkája. A folyosókon
ajtó méretű bélletekbe ivókutas domborművet kellett csinálnom, öt darabot
a három szintre, a felső és alsó tagozatra. Egy régészeti könyv keveredett a
kezembe, melyben találtam egy Platonidézetet: „a tudás emlékezés”. Eszembe
jutott, hogy az alsósok folyosóin legyen
egy-egy ásatási fal, ahol különböző korok jelennek meg hitelesen. Szó szerinti
idézet egy-egy rétegből. Ilyenkor olyan,
mintha valaki vezetné a kezemet, an�nyira impulzív és őszinte a folyamat.
A felső tagozatnál úgy gondoltam, legyenek olyanok a domborművek, mintha
a vakolat lehullott volna a templom falairól, és több korszak rétege jönne elő.

agymosó, bánatos szürke üressége kitermelte ebből a generációból azt a gondolatot, hogy elég volt. Mi az, hogy nekünk
semmiről sem szabad gondolkodni? Nem
szabad beszélni Trianonról, sem a külhoni magyarokról. A népművészet nagy
agitátor: kicsit mélyedj bele, és nacionalista leszel. A Néprajzi Múzeumban belepillanthattam a textilraktár anyagába, és
sírni támadt kedvem, amiért nem láthatja
senki. Remélem, az új múzeum ezt a kincset elő fogja tárni. A fiókok százaiban
voltak régi ingvállak, ruhák, hímzések.
Ezeket tanulatlan, paraszti munkát végző asszonyok készítették. Csak kell egy
népléleknek lennie, ha a legegyszerűbb
néni is olyan mintákat tud hímezni, amit
a legtehetségesebb dizájner is csak a
legjobb pillanatában tud kitalálni. Csak
van „isteni elrendelés”, amely a nyelvünkben és a művészetünkben is látszik.
Az a csodálatos a népművészetben, hogy
sosem ízléstelen. Nem tudnak tévedni,
mint ahogy az őskori művészet sem. Nem
találsz egy rosszul megszervezett őskori
tárgyat. Minden olyan tiszta, letisztult.

Lopkodom rá az időt.

› A Veresegyházra történt költözésed
után kezdtél épületkerámiákat készíteni? Hogyan alakult a kapcsolatod az
építészettel?

› Az épületkerámia egy kicsit más, mert azt
hozzá kell igazítani egy épülethez, az építész gondolatához, vagy a belsőépítészethez. Sok épületkerámiát készítettél már.
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› Most belépünk a kertedbe. Éva kertje
olyan, hogy benne van a víz, a föld, a tűz,
a fény, és sok-sok növény. Mintha az ember egy kis édenbe érkezne. A sok munkád
mellett hogyan jut időd még erre is?

Úgy állok hozzá a munkákhoz, hogy
átgondolom: ha én ott laknék, mire
vágynék. Tanítványaimat mindig arra
ösztökélem, érezzék azt, hogy vágynak arra a dologra, amit létrehoznak.
Képzeljék magukat annak a helyébe,
aki használja majd, amit megalkottak.
A munkáim többrétegűek. Fontos, hogy
legyen egy magasabb szintű olvasat. Az
ellentmondásokkal együtt legyen szép.
Az állatok se szépek, és mégis szépek.
A létezés ugyanez.

A világlátásom folyamatosan bővül. Egy
ember azért ember, hogy létrehozza magában a szintézist. A tárgyaimban ott
van a népművészet, vagy az a fajta gondolkodás, amit nem lehet tanulni, ahhoz
ide kell születni. Ha affinitásod van rá,
az tanulás nélkül is ott bujkál bármiben.
Ültem valamelyik nap a hintaágyon, felnéztem a fákra, és gyönyörűen ott voltak
a motívumok, kitöltötték a teret a napfényben. Épp ilyen a kalotaszegi és nagyon sok matyó minta tömbszervezése.

Nem vagyok igazán dizájner típus, annál sokkal ösztönösebben dolgozom.
Érzek valamit az épülettel kapcsolatosan, elgondolom, kik csinálják, és
azt, hogy minek örülnének, mi lenne a
jó. Igazából, szívem mélyén ezeket a
román és gótikus kori kismestereket
szeretem, akik nem vágynak a dicső-

kilencvenes években volt egy közös kiállításunk. Férje, Csete György ott látta egyik Krisztus-torzómat. Azt a torzót
rakták a kiskunmajsai 56-os hősök kápolnájának egyik tornyába. A másik toronyba Szűz Mária-szobrot kért tőlem
Gyurka. Tóth Ilonkáról mintáztam meg
Máriát 2002-ben.

ségre, ők szolgálni akarnak. A szó legjobb értelmében. Első, másokkal közös
munkám a Mézes-völgyi Általános Iskola volt. (Építész: Zsigmond László,
belsőépítész: Zsigmond Ágnes.) Életem

Makovecz Imrével a Fiatalok Népművészeti Stúdiójában találkoztam először, neki is dolgoztam. Egy volt főiskolai évfolyamtársnőm, Teleki Katalin
1988-ban a Kulturális Kapcsolatok Intézetének belsőépítésze volt. Az intézet udvarára kellett csobogót készítenem. Ez egy modern épület volt, ezért
a csobogóm az épület felé geometrikus
formájú lett, a víz felőli oldalon pedig
a bazalt orgonasípok, lemezek természetesen lépcsőztek le a medencébe.
Fadd-Dombori TÁÉV-üdülőjébe (építész: Jankovics Tibor, 1977) elkészítettem a teljes étkészletet, Csete Ildikó textilművész hasonló szellemben
függönyöket és terítőket tervezett. A
Szűz Mária, 2005

› Kérlek, beszélj az általad használt raku
technikáról!
Az 1400-as években, amikor Japánban a
szamuráj kultúra teret nyert, ezzel együtt
a vallás is megújult. Az egyik sógun egy jó
fazekastól a zen teaszertartáshoz edénycsaládot rendelt. Ez ma is megvan, és
minden évben használják egyszer, mert a
tárgy meghal, ha nem használják. A kézzel formázott kerámiákat alacsony hőfokon égették ki, izzó állapotban emelték
ki a kemencéből, földbe temették, majd
vízben hűtötték le. A hűtés során véletlenszerű színhatások születtek, s ezáltal
minden egyes darab egyedivé vált − azaz

egy termékcsaládon belül minden darab
különböző lett.
A nyolcvanas évek elején Kecskemétre
jártam a Kerámia Stúdióba. Probstner
János keramikusművész volt a vezetője
és létrehozója, aki egy fantasztikus ember. Nagyon sokat köszönhetek neki,
de mások is.
A szocializmus időszakában Kecskeméten az akkori megyei pártvezetők meglátták János ötletében a nagyszerű innovációt, és adtak rá pénzt. Létrejött a
Nemzetközi Kerámia Műhely (NKM).
Olyan volt, mint egy kolostor. Külön szobákban laktunk, de együtt vacsoráztunk,
és utána beszélgettünk. Mindenki saját
műhelyt kapott, hogy ne zavarjuk egymást. Az alkotásokat együtt égettük ki
a kemencében. Életem legszebb élménye
volt. A világ legjobb keramikusai jöttek el
Kecskemétre: görög, izlandi, japán művészek, mert olyan híre volt. Ott ismerkedtem meg a rakuval, 1980−81 körül.
Később az egyik tihanyi táborban ki is
próbáltam. Téglákból építettünk egy ecebóca kemencét.
Onnantól kezdve ez a módszer benne
volt az életemben, de 1988-tól teljesedett ki. A Népművelési Intézettől megbíztak, hogy vezessek egy amatőr tábort
Móron. Sok fiatal jött el. Akkor először a
rakura gondoltam, mert az rögtön ad egy
látványélményt, nem kell rá hónapokig
várni, nem kell hozzá magas tüzű kemence, sok-sok magas tüzű máz. Erre ott nem
is lett volna lehetőség.
Senki sem használta akkor még nálunk
ezt a technikát, a tábor résztvevői vitték
szét a hírét. Az Iparművészeti Főiskolán találtam egy könyvet, mely a hozzá
kapcsolódó filozófiát tárgyalta, benne
egy megrázó mondattal: nemcsak a cél
a fontos, hanem az oda vezető út is. Tehát az is, hogyan épülünk fel belül, és
mindez összeszövődik.
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népléleknek lennie, ha a legegyszerűbb
néni is olyan mintákat tud hímezni, amit
a legtehetségesebb dizájner is csak a
legjobb pillanatában tud kitalálni. Csak
van „isteni elrendelés”, amely a nyelvünkben és a művészetünkben is látszik.
Az a csodálatos a népművészetben, hogy
sosem ízléstelen. Nem tudnak tévedni,
mint ahogy az őskori művészet sem. Nem
találsz egy rosszul megszervezett őskori
tárgyat. Minden olyan tiszta, letisztult.

Lopkodom rá az időt.

› A Veresegyházra történt költözésed
után kezdtél épületkerámiákat készíteni? Hogyan alakult a kapcsolatod az
építészettel?

› Az épületkerámia egy kicsit más, mert azt
hozzá kell igazítani egy épülethez, az építész gondolatához, vagy a belsőépítészethez. Sok épületkerámiát készítettél már.

Országépítő 2019|02

› Most belépünk a kertedbe. Éva kertje
olyan, hogy benne van a víz, a föld, a tűz,
a fény, és sok-sok növény. Mintha az ember egy kis édenbe érkezne. A sok munkád
mellett hogyan jut időd még erre is?

Úgy állok hozzá a munkákhoz, hogy
átgondolom: ha én ott laknék, mire
vágynék. Tanítványaimat mindig arra
ösztökélem, érezzék azt, hogy vágynak arra a dologra, amit létrehoznak.
Képzeljék magukat annak a helyébe,
aki használja majd, amit megalkottak.
A munkáim többrétegűek. Fontos, hogy
legyen egy magasabb szintű olvasat. Az
ellentmondásokkal együtt legyen szép.
Az állatok se szépek, és mégis szépek.
A létezés ugyanez.

A világlátásom folyamatosan bővül. Egy
ember azért ember, hogy létrehozza magában a szintézist. A tárgyaimban ott
van a népművészet, vagy az a fajta gondolkodás, amit nem lehet tanulni, ahhoz
ide kell születni. Ha affinitásod van rá,
az tanulás nélkül is ott bujkál bármiben.
Ültem valamelyik nap a hintaágyon, felnéztem a fákra, és gyönyörűen ott voltak
a motívumok, kitöltötték a teret a napfényben. Épp ilyen a kalotaszegi és nagyon sok matyó minta tömbszervezése.

Nem vagyok igazán dizájner típus, annál sokkal ösztönösebben dolgozom.
Érzek valamit az épülettel kapcsolatosan, elgondolom, kik csinálják, és
azt, hogy minek örülnének, mi lenne a
jó. Igazából, szívem mélyén ezeket a
román és gótikus kori kismestereket
szeretem, akik nem vágynak a dicső-

kilencvenes években volt egy közös kiállításunk. Férje, Csete György ott látta egyik Krisztus-torzómat. Azt a torzót
rakták a kiskunmajsai 56-os hősök kápolnájának egyik tornyába. A másik toronyba Szűz Mária-szobrot kért tőlem
Gyurka. Tóth Ilonkáról mintáztam meg
Máriát 2002-ben.

ségre, ők szolgálni akarnak. A szó legjobb értelmében. Első, másokkal közös
munkám a Mézes-völgyi Általános Iskola volt. (Építész: Zsigmond László,
belsőépítész: Zsigmond Ágnes.) Életem

Makovecz Imrével a Fiatalok Népművészeti Stúdiójában találkoztam először, neki is dolgoztam. Egy volt főiskolai évfolyamtársnőm, Teleki Katalin
1988-ban a Kulturális Kapcsolatok Intézetének belsőépítésze volt. Az intézet udvarára kellett csobogót készítenem. Ez egy modern épület volt, ezért
a csobogóm az épület felé geometrikus
formájú lett, a víz felőli oldalon pedig
a bazalt orgonasípok, lemezek természetesen lépcsőztek le a medencébe.
Fadd-Dombori TÁÉV-üdülőjébe (építész: Jankovics Tibor, 1977) elkészítettem a teljes étkészletet, Csete Ildikó textilművész hasonló szellemben
függönyöket és terítőket tervezett. A
Szűz Mária, 2005

› Kérlek, beszélj az általad használt raku
technikáról!
Az 1400-as években, amikor Japánban a
szamuráj kultúra teret nyert, ezzel együtt
a vallás is megújult. Az egyik sógun egy jó
fazekastól a zen teaszertartáshoz edénycsaládot rendelt. Ez ma is megvan, és
minden évben használják egyszer, mert a
tárgy meghal, ha nem használják. A kézzel formázott kerámiákat alacsony hőfokon égették ki, izzó állapotban emelték
ki a kemencéből, földbe temették, majd
vízben hűtötték le. A hűtés során véletlenszerű színhatások születtek, s ezáltal
minden egyes darab egyedivé vált − azaz

egy termékcsaládon belül minden darab
különböző lett.
A nyolcvanas évek elején Kecskemétre
jártam a Kerámia Stúdióba. Probstner
János keramikusművész volt a vezetője
és létrehozója, aki egy fantasztikus ember. Nagyon sokat köszönhetek neki,
de mások is.
A szocializmus időszakában Kecskeméten az akkori megyei pártvezetők meglátták János ötletében a nagyszerű innovációt, és adtak rá pénzt. Létrejött a
Nemzetközi Kerámia Műhely (NKM).
Olyan volt, mint egy kolostor. Külön szobákban laktunk, de együtt vacsoráztunk,
és utána beszélgettünk. Mindenki saját
műhelyt kapott, hogy ne zavarjuk egymást. Az alkotásokat együtt égettük ki
a kemencében. Életem legszebb élménye
volt. A világ legjobb keramikusai jöttek el
Kecskemétre: görög, izlandi, japán művészek, mert olyan híre volt. Ott ismerkedtem meg a rakuval, 1980−81 körül.
Később az egyik tihanyi táborban ki is
próbáltam. Téglákból építettünk egy ecebóca kemencét.
Onnantól kezdve ez a módszer benne
volt az életemben, de 1988-tól teljesedett ki. A Népművelési Intézettől megbíztak, hogy vezessek egy amatőr tábort
Móron. Sok fiatal jött el. Akkor először a
rakura gondoltam, mert az rögtön ad egy
látványélményt, nem kell rá hónapokig
várni, nem kell hozzá magas tüzű kemence, sok-sok magas tüzű máz. Erre ott nem
is lett volna lehetőség.
Senki sem használta akkor még nálunk
ezt a technikát, a tábor résztvevői vitték
szét a hírét. Az Iparművészeti Főiskolán találtam egy könyvet, mely a hozzá
kapcsolódó filozófiát tárgyalta, benne
egy megrázó mondattal: nemcsak a cél
a fontos, hanem az oda vezető út is. Tehát az is, hogyan épülünk fel belül, és
mindez összeszövődik.
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Nekem a kert is ilyen hely. Ha én járdát
építek, az ugyanolyan értékű önkifejezés, mint amikor kerámiázok, mert nem
lehet nem őszintén csinálni dolgokat,
amikre vágyik az ember. Akkor meg nem
kell sajnálni rá az energiát. Sok szép gondolat van még a raku filozófiában. Ott
találtam azt is, hogy meghal a tárgy, ha
nem használjuk.
A másik számomra kedves filozófiai gondolat, hogy egy csészében benne lehet
a világmindenség. Egy csésze látszólag
egy kis ece-bóca tárgy, de közben nem
is tudják, akik európai szemmel néznek
rá, milyen titkokat rejt. A szélén lévő hullámok azt a hegységet idézik, ahol ez a
filozófia született Kínában, majd átkerült Japánba. (Az európai azt mondja, ez
a fazekas még korongozni se tudott, mert
nem egyenes a csésze széle.) Ha egy csésze véletlenül elrepedt a készletből – ez
a raku technikából adódhat −, képesek
voltak arannyal kipótolni a repedést,
és akkor úgy lett kész. Volt téli csésze,
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nyári csésze. A nagyon hosszú és bonyolult szertartás a meditáció eszköze volt.
A teahozó a csészét mindig úgy hozza,
hogy lássa a vendég az ünneplő oldalát,
majd mikor megkapja, megfordítja, hogy
a többiek is lássák. A téli csésze zártabb,
hogy őrizze a meleget, a nyári csésze nyitott, hogy hamarabb hűljön a tea. Gyönyörű az egész. Máig is használják azt a
készletet, most egy múzeumban van, de
minden évben elvégzik vele a teaszertartást. Az istenhitem a természetből nőtt ki.

hazugság. Anyámék messze voltak. Hallottam néha apám egy-két megjegyzését,
de az nem volt olyan erős hatással rám,
mint a mindennapi agymosás. Tizennyolc
éves korom körül a főiskolásokkal beszélgetve rádöbbentem − mindig érdekeltek
az összefüggések −, valahogy recseg a
fogaskerék, de nem értettem, miért. Azért
aljas ez az ideológia, mert a fiataloknak,
akiket megfertőz, a legjobb énjére apellál.
Miért gondolná egy gyerek, hogy hazudnak neki? A főiskolások, akik Pestről jöttek, sokkal felkészültebbek, tájékozottabbak, forradalmibbak voltak. Amúgy
semmivel sem jobban, mint apám, csakhogy én őrá nem hallgattam még akkor. Az
értelmiség nyilatkozott az 50-es évekről,
hát elhittük. De a tanyán nem hitték el az
emberek! Nem hitte a tanulatlan paraszt
– tanulatlan, hiszen apu egyetemre is járt,
csak a történelem kiragadta onnan.Szóval
megértettem, hogy becsaptak. Bennem
akkor olyan soha meg nem bocsátó harag
gyúlt. Utána rájöttem, hogy tájékozódni,
olvasni kell, akkor tudja az ember, hogy
hol a helye. Ez az egész sátáni gondolkodás kiirtotta a vallásosságot belőlem.
Budakeszin sok olyan ember járt a műhelyemben (Nagy Gáspár, Somogyi Győző),
aki nem az ateisták sorait bővítette. Nyilván az a rengeteg beszélgetés is folyton
munkált bennem. 1991-ben költöztünk ide

› Milyen út vezetett idáig?
Én a kommunista jászolban nevelkedő
gyerek voltam. Nagymamát éjfélkor berángatták a tanácsházára, hogy most adja
elő az aranyát. Látszott, hogy honnan
eredt ez a gondolkodás, mert egy parasztasszony nem őrizgetett aranyat, mert
a paraszt olyan „buta” volt, hogy földet
vett, ha volt egy kis pénze. Szegény nagymamám nem merte azt mondani arra, amit
az iskolában tanítottak, hogy fiam, ez
Havas Krisztus Ady verséhez, 2017

Veresegyházra. Én imádtam a házamat
Budakeszin, csak átjártak az udvaromon.
Meguntam, és feladtam egy hirdetést,
hogy egy régi kis házat keresek. Ez volt az
egyetlen válasz. Szerelem volt első látásra, pont ilyenre gondoltam. Végre lett egy
nagy kertem is!

› Legendás híre van veresegyházi otthonodnak éppen úgy, mint a kertednek.
Nagyon szerettem a régi házam, azzal
együtt, hogy a műhelyem egy garázs
volt. Hat méterszer három méteres faépület volt, kicsit téliesítettük, hogy
mindig lehessen dolgozni. Kitaláltam,
hogy egy hosszú ablakot nyitok a kicsi
kertemre. Kiraktam egy asztalt két székkel, és körbeültettem cserjékkel, ennyi
volt az egész. Teljesen el tudott vonni
a körülöttem lévő világtól ez a kilátás a
„kertemre”. Itt Veresegyházon mindenfélét ültettem. Az általam kiválasztott virágok nagy része nem szerette ezt a földet.
Az egész élet egy tanulás. A lányom is
örökölte a kert iránti szenvedélyemet.
Egy kiránduláson olvastam egy hirdetést, hogy a Dunántúlon nagyon olcsó
mészkövet lehet venni. Egy hatalmas
teherautó mészkövet rendeltem, amiből
járdát csináltam. A fű benőtte, és sajnáltam, hogy eltakarja, mert szerelmese vagyok a köveknek is. Ahol az emelt
ágyás van, ott homok volt. Trágyáztam
szakadatlan, de a homok benyeli a trágyát, a fenyők nőnek, de a virágok nem
tudnak megmaradni. Tehát kitaláltam,
és egy kedves erdélyi kőműves ismerőssel (aki mindenhez ért, elvégre székely)
megcsináltattam azt a virágágyat úgy,
hogy mészkő az eleje, és beton a hátulja.
Kibéleltem nejlonnal, kilyuggattam, hogy
ne pangjon benne a víz, és hozattam bele
jó földet. Aztán folytattam a másik virágággyal. A nagy vágyam egy tó volt.
Amikor ideköltöztem, még nem volt
műhelyem, garázsom. Azt a rész hozzá
kellett építeni a házhoz. Amíg a műhely
épült, nem tudtam igazán dolgozni. Természetesen a tó már készen volt. Ültem
a tó mellett, néztem a vízi állatokat, a
szitakötőlárvát, az ebihalakat, mint
Ködbe veszve, 2008
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Nekem a kert is ilyen hely. Ha én járdát
építek, az ugyanolyan értékű önkifejezés, mint amikor kerámiázok, mert nem
lehet nem őszintén csinálni dolgokat,
amikre vágyik az ember. Akkor meg nem
kell sajnálni rá az energiát. Sok szép gondolat van még a raku filozófiában. Ott
találtam azt is, hogy meghal a tárgy, ha
nem használjuk.
A másik számomra kedves filozófiai gondolat, hogy egy csészében benne lehet
a világmindenség. Egy csésze látszólag
egy kis ece-bóca tárgy, de közben nem
is tudják, akik európai szemmel néznek
rá, milyen titkokat rejt. A szélén lévő hullámok azt a hegységet idézik, ahol ez a
filozófia született Kínában, majd átkerült Japánba. (Az európai azt mondja, ez
a fazekas még korongozni se tudott, mert
nem egyenes a csésze széle.) Ha egy csésze véletlenül elrepedt a készletből – ez
a raku technikából adódhat −, képesek
voltak arannyal kipótolni a repedést,
és akkor úgy lett kész. Volt téli csésze,
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nyári csésze. A nagyon hosszú és bonyolult szertartás a meditáció eszköze volt.
A teahozó a csészét mindig úgy hozza,
hogy lássa a vendég az ünneplő oldalát,
majd mikor megkapja, megfordítja, hogy
a többiek is lássák. A téli csésze zártabb,
hogy őrizze a meleget, a nyári csésze nyitott, hogy hamarabb hűljön a tea. Gyönyörű az egész. Máig is használják azt a
készletet, most egy múzeumban van, de
minden évben elvégzik vele a teaszertartást. Az istenhitem a természetből nőtt ki.

hazugság. Anyámék messze voltak. Hallottam néha apám egy-két megjegyzését,
de az nem volt olyan erős hatással rám,
mint a mindennapi agymosás. Tizennyolc
éves korom körül a főiskolásokkal beszélgetve rádöbbentem − mindig érdekeltek
az összefüggések −, valahogy recseg a
fogaskerék, de nem értettem, miért. Azért
aljas ez az ideológia, mert a fiataloknak,
akiket megfertőz, a legjobb énjére apellál.
Miért gondolná egy gyerek, hogy hazudnak neki? A főiskolások, akik Pestről jöttek, sokkal felkészültebbek, tájékozottabbak, forradalmibbak voltak. Amúgy
semmivel sem jobban, mint apám, csakhogy én őrá nem hallgattam még akkor. Az
értelmiség nyilatkozott az 50-es évekről,
hát elhittük. De a tanyán nem hitték el az
emberek! Nem hitte a tanulatlan paraszt
– tanulatlan, hiszen apu egyetemre is járt,
csak a történelem kiragadta onnan.Szóval
megértettem, hogy becsaptak. Bennem
akkor olyan soha meg nem bocsátó harag
gyúlt. Utána rájöttem, hogy tájékozódni,
olvasni kell, akkor tudja az ember, hogy
hol a helye. Ez az egész sátáni gondolkodás kiirtotta a vallásosságot belőlem.
Budakeszin sok olyan ember járt a műhelyemben (Nagy Gáspár, Somogyi Győző),
aki nem az ateisták sorait bővítette. Nyilván az a rengeteg beszélgetés is folyton
munkált bennem. 1991-ben költöztünk ide

› Milyen út vezetett idáig?
Én a kommunista jászolban nevelkedő
gyerek voltam. Nagymamát éjfélkor berángatták a tanácsházára, hogy most adja
elő az aranyát. Látszott, hogy honnan
eredt ez a gondolkodás, mert egy parasztasszony nem őrizgetett aranyat, mert
a paraszt olyan „buta” volt, hogy földet
vett, ha volt egy kis pénze. Szegény nagymamám nem merte azt mondani arra, amit
az iskolában tanítottak, hogy fiam, ez
Havas Krisztus Ady verséhez, 2017

Veresegyházra. Én imádtam a házamat
Budakeszin, csak átjártak az udvaromon.
Meguntam, és feladtam egy hirdetést,
hogy egy régi kis házat keresek. Ez volt az
egyetlen válasz. Szerelem volt első látásra, pont ilyenre gondoltam. Végre lett egy
nagy kertem is!

› Legendás híre van veresegyházi otthonodnak éppen úgy, mint a kertednek.
Nagyon szerettem a régi házam, azzal
együtt, hogy a műhelyem egy garázs
volt. Hat méterszer három méteres faépület volt, kicsit téliesítettük, hogy
mindig lehessen dolgozni. Kitaláltam,
hogy egy hosszú ablakot nyitok a kicsi
kertemre. Kiraktam egy asztalt két székkel, és körbeültettem cserjékkel, ennyi
volt az egész. Teljesen el tudott vonni
a körülöttem lévő világtól ez a kilátás a
„kertemre”. Itt Veresegyházon mindenfélét ültettem. Az általam kiválasztott virágok nagy része nem szerette ezt a földet.
Az egész élet egy tanulás. A lányom is
örökölte a kert iránti szenvedélyemet.
Egy kiránduláson olvastam egy hirdetést, hogy a Dunántúlon nagyon olcsó
mészkövet lehet venni. Egy hatalmas
teherautó mészkövet rendeltem, amiből
járdát csináltam. A fű benőtte, és sajnáltam, hogy eltakarja, mert szerelmese vagyok a köveknek is. Ahol az emelt
ágyás van, ott homok volt. Trágyáztam
szakadatlan, de a homok benyeli a trágyát, a fenyők nőnek, de a virágok nem
tudnak megmaradni. Tehát kitaláltam,
és egy kedves erdélyi kőműves ismerőssel (aki mindenhez ért, elvégre székely)
megcsináltattam azt a virágágyat úgy,
hogy mészkő az eleje, és beton a hátulja.
Kibéleltem nejlonnal, kilyuggattam, hogy
ne pangjon benne a víz, és hozattam bele
jó földet. Aztán folytattam a másik virágággyal. A nagy vágyam egy tó volt.
Amikor ideköltöztem, még nem volt
műhelyem, garázsom. Azt a rész hozzá
kellett építeni a házhoz. Amíg a műhely
épült, nem tudtam igazán dolgozni. Természetesen a tó már készen volt. Ültem
a tó mellett, néztem a vízi állatokat, a
szitakötőlárvát, az ebihalakat, mint
Ködbe veszve, 2008
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gyerekkoromban, és volt egy pillanat,
amikor minden helyre került bennem.
Nem voltam már ateista, de még nem
éreztem át, milyen csodálatos, hogy van
Isten, és én érzem, hogy van. Figyeltem
a természetet, és rájöttem, hogy óriási
nagyban a metódus ugyanaz, ahogy mi
tervezünk. Azt gondoltam, hogy tényleg
a maga képére teremtett Isten. Akkor
értettem meg, hogy ez másként nem
jöhetett létre, mint hogy egy intelligencia kitalálta. Most nagyon rezeg a léc a
darwinizmus felett. Darwin azt mondta,
ha az ő elgondolását meghaladja a tudomány, akkor bocsánatot kér. Ez nagy
dolog egy tudóstól. Akkor kisütött a nap
belül. Azt gondoltam, hogy aki a szitakötőt teremtette, tegyen velem, amit
akar. Azóta van bennem egy végtelen
nyugalom, derű.
Az az érdekes, hogy ez a derű valahol
legmélyen mindig megvolt bennem. Még
bosszantott is, hogy felszínes vagyok.
Amikor leégett a műhelyem, a barátnőm emlékezett, azt mondtam: jó, akkor
most megcsinálom a padlásteret. Valahol megvolt a bizalmam az élethez.

létrehozni, hogy ne csak első olvasatú
szépség legyen. Néha az ellenpontokban legyen megfogalmazva a szépség.
Azt se szeretem, ami pusztító. Az istenhittel kapcsolatos felismerésről azt
gondolom, hogy csak pozitív érzelmekkel lehetett létrehozni ezt a világot,
pusztító szándékkal nem. Az más kérdés, hogy az életben összefonódik a
negatív-pozitív, mert különben minden
bárgyú lenne. Meg kell küzdeni mindenért, mert attól szép az egész.
Amikor elvégeztem a főiskolát, sokszor
hívott a Népművelési Intézet zsűrizni.
Vegyes, amatőr kiállítások voltak: festmények, hímzések, és sok minden más.
Gyakran hallgattam meg a festőket,
nagyon érdekeltek a meglátásaik. Érnie
kell az embernek. A főiskolát befejezve
bosszantott, hogy nem érzem, melyik
festmény a jó. Ahogy megöregedtem,
már látom, hogy mi az üres gondolat
egy festményben, és mi az, amiben ott
van az a kis titok.

› Vettünk Évától egy kerámiát, amin egy
Nagy László-idézet volt. Bizonyos sorokat el
tudtam olvasni, másokat nem. Megtaláltam
a verset, és a kép azzal együtt lett egész.

A kecskeméti nagy plasztikákat nagyon
földobott lelkiállapotban csináltam.
Ezek vagyunk, Keletről jöttünk! Volt egy
svájci építész gyűjtőm, a feleségével jött
időnként hozzám, vettek ezt-azt. Hazahoztam vagy húsz darabot, fent voltak
már a rendbe tett műhelyem födémgerendáin (mert a gerendák olyan vastagok voltak, hogy nem égtek el, csak
izzottak. A padláson lévő agyag mentett meg, azért nem tudott fellángolni
a műhely). Ott sorakoztak a szobraim.
A svájciak írták, hogy jönnek, de én elfelejtettem, és elutaztam Mórra. Egyik
tanítványom éppen ott dolgozott nálam.
Eladta nekik a kerámiák nagy részét,
gyakorlatilag ebből vettem az autómat.
Mindig úgy volt, hogy munkáért nem
törekedtem, nem könyököltem. Úgy
gondolom, akkor az nem jár nekem.
Egyszer visszautasítottam egy kiállítást azért, mert politikai háttere volt.
Amit elém hoz az élet, annak próbálok
megfelelni. Próbálok úgy szépséget

Országépítő 2019|02

Devecser: Újjászületés kápolna, 2015

Nagyon szeretem Nagy Lászlót. Nincs
most annyira előtérben − mintha kiment
volna a divatból. Az érték megszűnik,
trendek vannak. Olvasok mai verseket,
de nem mozdít meg semmit bennem.
Legyen kicsit gyökértelen, kicsit tinglitangli, akkor trendi. Nagy László sem
mindig érthető, vannak szürreális gondolatai. Az ő magyar eredete, a mély
paraszti gyökerű világlátása már zavarja az embereket. Abból a világból
jöttem én is, az utalások miatt én rögtön otthon vagyok nála. Van egy másik
kép is, a hetvenedik évem kiállítására
csináltam. Az is egy Nagy László-vers,
melynek alapgondolata rögtön átcsúszott a nagyapámra. Alapvetően a paraszti életről van szó, hogyan küzdenek
meg a földdel, ez tér vissza folyamatosan: „muszáj dicsőnek lenni, muszáj végigcsinálni” − annyira gyönyörű.
Csontvár y emlékezete, 2015

› Mi az, amit még szeretnél megcsinálni?
Nincs ilyen. A veresegyházi iskola volt
egy ilyen életjutalom. Még a kecskeméti Kerámia Stúdióban dolgoztam, amikor
János szólt, hogy a stúdió védelmében a
megyének egy köztéri szobrot kell csinálni. Nem kapunk érte pénzt, de az anyagot és az égetés költségét fedezik. Akkor
kitaláltam, hogy az élet két dolog: a jó és
a rossz, a szép meg a csúf ellenpontja.
Az oszlop tetejére ráültettem egy klasszikus ruhás angyalt, aki a végítélet trombitáját fújja. Az ördög ott ül mellette, pénz
van a kezében, és nézi, hogy azzal mit
csináljon, mert nem viheti magával.

› A gödöllői művésztelep mit jelent Kecskeméthez képest?
A gödöllői művésztelep egészen más.
Kecskeméten nagyon aktív, igen komoly anyagi befektetéssel jött létre a
kerámiaműhely. Gödöllő inkább az oktatásra van szervezve. Remsey Flóra
tanítja a szövést, főleg amatőröknek.
F. Orosz Sára nagyon jól tanítja az
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amatőr keramikusoknak a szakmát, van
kemencéjük is. Katona Szabó Erzsébet
szervezi nagy erőbedobással a művésztelepet. Nagyon nívós kiállításaik vannak, ahol az otthon dolgozó művészek
időről időre, adott témára bemutatják
a műveiket. Nyári tábort is szerveznek
keramikusoknak, a raku égetés itt végződik nálam.
Gyermek Mária, 2009

› A különböző évszakok hogyan befolyásolják a munkádat?
A karácsony nekem mindig kedves, szívem csücske ünnep volt, anyáméknak és
minden rokonnak csináltam ajándékot.
Voltak az Iparművészeti Múzeumban a
karácsonyi vásárok, ahová sorozatokat
vittem eladásra. Igyekeztem mindet egyénivé tenni. Ez úgy kifárasztott, hogy utána
egy hónapig szinte kómában voltam. Februárban, mert még nem lehetett kimenni
a kertbe, csend és béke volt. Fenn a műhelyben akkor csináltam először házakat.
Négy éve Horvátországban jártam egy
magán-művésztelepen. Jól éreztem magam, de nem lehetett kerámiázni, így
csak töltődött az ember. Festettem és fotóztam. Gyönyörű sziklafotóim vannak.
Volt egy kiállításom. Kérték, hogy vigyek
fotókat, akkor ezeket kinagyíttattam.
Olyanok, mint az absztrakt képek.
Régebben is megláttam én a régi házakat, de megcsinálni nem tudtam. Egy
februári, mit sem ígérő hajnalon eszembe
jutott, hogy annyira szívszorítóak azok a
házak, amiket ott láttunk. A háború után
otthagyták az emberek a házaikat. Ott
álltak árván, kinőtt belőlük a fa. Olyanok
voltak, mint az emberi sorsok. Valójában
életeket láttam én ezekben. Rengeteg fotóm volt róluk, de nem egy fotót csináltam meg, hanem mindannak a lényegét,
amit ott éreztem. Egyszeriben csináltam
vagy tizenöt házat. Gödöllőn van a Levendula Galéria, Sz. Jánosi Erzsébet ve-

zeti. Megformáltam a házakat cél nélkül,
és Erzsi nem sokkal később megkérdezte,
hogy márciusban nem akarok-e kiállítani valamit. Olyan nagy sikerük lett, hogy
csak azt nem adta el, amit nem akartam.
Nem mindent szeretnék eladni, de van,
amitől meg tudok válni.

› Az Avicenna épületében elhelyezett képedről is mesélj nekünk!
Közel-Kelet Kutató Intézet, ez volt az
egyetlen információm. Láttam egy gyönyörű légi felvételt, ahol elképesztő
folyók voltak Mezopotámia környékén. Ezt szerettem volna megcsinálni.
Meg vagyok őrülve a LED-világításért,
és arra gondoltam, hogy este bizonyos
helyeken felgyulladnának benne a lámpák. Le is rajzoltam, csináltam több
tervet. Akkor Maróth Miklós professzor
úr, az intézetet vezetője elmondta, hogy
felrobbantottak Palmyrában egy hellenisztikus domborművet, Zarándokvonulat volt a címe. Ebből a vonuló nők
részlete maradt meg, de később ez is
elpusztult. Ő ennek emlékére kéri, hogy
ezt formázzam meg. Egy az egyben van
megmintázva a három nő, a színekre
is vigyáztam. Küldött fotót, amin látszott, hogy eredetileg volt mellettük
egy teve, és még egy nő, de belőle alig
látszott valami. A szélekre „felrobbantott” darabokat helyeztem, hogy mégse
úgy csináljam meg, mint ahogy egy leckét felmondunk...

CER AMIC ARTIST É VA KUN
AN INTERVIEW
Throughout her career, 70-year old ceramic artist Éva Kun has received a string of prestigious prizes. Her works found their way not only into private art
collections, but also onto the walls and floors of public institutions and other public spaces, designed by the likes of Imre Makovecz, György Csete, Attila
Turi, Tibor Jankovics or László and Ágnes Zsigmond. Her exceptional knowledge of her art, her drive for constant experimentation and her unique perspective
can be traced back to the earliest years of childhood, spent in a Hungarian homestead.
She went on to study ceramic folk art, and then developed a taste for Japanese pottery. After a short spell of crafting household objects, she turned to
figural art. One of her major interests lies in the many opportunities presented by the raku technique in sculptural ceramics. She lives in Veresegyháza, in
a unique home surrounded by a beautifully kept garden. She is proud of the Cuman heritage of both her parents, an ancient tribe that migrated from the
current territory of Kazakhstan, merged into the Hungarian nation and converted to Christianity. Perhaps her highly creative and original imagination that is
manifested in all her work can be traced back to her inherited strength of will.
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A MÁTYÁS-ORATÓRIUM
REKONSTRUKCIÓJA
Belvárosi templom
Építés zet , s zöveg:Tóth Péter DL A
Fotó:Jurassza Zsófia

Kivételes lehetőség, egyben felelősség, amikor olyan helyszínre tervezhetek, amely kitüntetett szerepet töltött be a magánéletemben is. A belvárosi templom ilyen hely. Nemcsak magyar történelmünk évszázadait összekötő szerepe miatt különleges
számomra, hanem azért is, mert itt kötöttem házasságot, gyermekeinket itt kereszteltük, és éveken át ministráltam falai között.
Dr. Osztie Zoltán atya fáradhatatlan kitartásának köszönhetően több évtizede folynak már a rekonstrukciós munkák a templomban, előhozva annak rejtett kincseit. Már az épülettel foglalkozó építészeket is hosszan lehetne sorolni. Közülük kiemelném Steindl Imrét, az Országház építészét, Lux Kálmánt, aki rámutatott, hogy az Erzsébet híd lábánál álló templom sokkal több
eredeti középkori emléket őriz, mint előtte gondolták, valamint dr. Mezős Tamás egyetemi professzoromat, aki az altemplomi
feltárásokat és helyreállítást tervezte. Ehhez a tekintélyt parancsoló névsorhoz csatlakozhattam kollégáimmal a templom soron következő felújítási munkáiban. A mostani ütemekben a sekrestyetér, a főbejárat és előtere, valamint a Mátyás-oratórium újult meg. Mindemellett folyamatban van a nyugati főhomlokzat tornyaiba tervezett kilátó- és kiállítótér kialakítása is.
A soron következő írásokban több helyszín közül az egyik legkisebb alapterületű részt, a Mátyás-oratóriumot mutatom be, melyhez Derdák Éva restaurátor, Módy Péter kőrestaurátor, Félegyházi Károly fémműves iparművész, valamint Füzes András építészkollégámat hívtam segítségül.
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Kevesebb mint 30 négyzetméternyi alapterületen több évszázad emléke tárult
fel a rekonstrukció során. A templom az
Erzsébet híd pesti hídfőjénél, a város
földrajzi súlypontjában áll, egyben annak
szakrális origója is. Szerepe és jelentősége
hasonlatos a Clark Ádám téri kezdő kilométerkőhöz, mely épp egy híddal fekszik
északabbra a folyó átellenes oldalán.
Ennek az írásnak a terjedelme nem
elegendő még a templomhoz köthető
kiemelkedő történelmi események felsorolásához sem. Ezért csupán néhány
kihagyhatatlan állomásra utalnék, mely
jelzi, hogy több évezred esszenciája
sűrűsödik itt egy térben, a különböző
korszakok egymásra rakódott rétegeiben. Az írásbeliség előtti időket nem
számítva elég csak Contra-Aquincumra, a IV. századra kiépített katonai

erődítményre gondolni, melynek déli
alapjaira épült egy évezreddel később
a gótikus oratórium az épület újabb
bővítéseként. A templom első pecsétje
1046-ból származik, és 1777-ig Pest város egyetlen plébániájaként szolgált. 1
A román kori háromhajós templom volt
első nyughelye a szemközti oldalon vértanúhalált halt Szent Gellért püspöknek, akinek ereklyéje ma is a főoltár
ékessége. Árpád-házi szentjeink közül
itt őrzik még Szent Erzsébet és Szent
László királyunk ereklyéit is a reneszánsz pasztofóriumokban, melyekről a
díszműkovács és kőrestaurátori munkák
bemutatásánál lesz részletesebben szó.
Az épület világi jelentőségét mutatja,
hogy több ízben volt királyválasztó
helyszín is. 1458. január 23-án itt tartották azt a gyűlést, amelyen elfogadták Hunyadi Mátyást Magyarország
uralkodójának, akit másnap a legenda
szerint a pesti polgárság a Duna jegén
ünnepelt. Az ő nevét őrzi ez a XIV. és
XV. század fordulóján épült késő gótikus toldalék, melynek eredeti feladata a mai VIP-páholyokénak felel meg.
Itt az uralkodó közvetlenül vehetett
részt a szentmiséken, mégis zavartalanul elkülönült a környezetétől. Idén
januárban ezen a helyszínen zárult
a Mátyás király-emlékév, ahol a felújított és restaurált teret nemzetközi
sajtótájékoztató keretében mutatták
be az érdeklődőknek.
Különös jelentősége van, hogy egy
ilyen fontos középkori emlékünk a zivataros évszázadok ellenére nemcsak
háborítatlan tömegében maradt ránk,
de előkerült az eredeti díszítőfestése
is, melynek köszönhetően hitelesen ismerhetjük meg az építéskori állapotát.
Megújult a gótikus feljáró kőkerete a
bejárati ajtókkal és a Lux Kálmán-féle
rekonstrukcióból származó lépcsőházzal együtt. Az emeleten a térhez méltó − domborműves elemekkel díszített
− új kőpadló készült. Az alkalmazott
mintákhoz az ihletet a BTM által rendelkezésre bocsátott, Budavárban ta-

lált, Mátyás király korából származó
kerámiapadló elemek adták.
Az építészet mindig is integrálta magába a társművészeteket. Különösen igaz
ez az egyházi építészetre. Ez az alapterületében elenyésző méretű helyiség
ezúttal 16 hónapon keresztül adott
munkát a különböző szakmák mestereinek, akiket a következőkben mutatunk be. Az építészeti tervezés ezúttal
a részletek kidolgozására irányult oly
módon, hogy a régi és új, rész és egész
egymással szervesen összekapcsolódva
folytathassa Isten házának évezredeken átnyúló építését.
Derdák Éva festő-restaurátor vezetésével készült a falfelületek rekonstrukciója. Félegyházi Károly fémműves
iparművész az oratórium ajtainak eredeti zárszerkezetét keltette újra életre. Módy Péter szobrász-restaurátornak köszönhetjük a gótikus ajtókeret
megújulását. Füzes András építész,
vándortársam az egyedi padlólapokat
készítette boszorkányos ügyességgel
Fábián Rigó Tamás gravírozó eszközével a munka idejére kőfaragó műhellyé
avanzsált irodánkban.

1 Batt hyány Józ sef her cegpr ímás ebben a z évben léte sített két új plébániát a Pe st he z c s atolt két k ülső ker ület ben: Ter é z vár osban é s Józ sef vár osban.
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Országépítő 2019|02

Kevesebb mint 30 négyzetméternyi alapterületen több évszázad emléke tárult
fel a rekonstrukció során. A templom az
Erzsébet híd pesti hídfőjénél, a város
földrajzi súlypontjában áll, egyben annak
szakrális origója is. Szerepe és jelentősége
hasonlatos a Clark Ádám téri kezdő kilométerkőhöz, mely épp egy híddal fekszik
északabbra a folyó átellenes oldalán.
Ennek az írásnak a terjedelme nem
elegendő még a templomhoz köthető
kiemelkedő történelmi események felsorolásához sem. Ezért csupán néhány
kihagyhatatlan állomásra utalnék, mely
jelzi, hogy több évezred esszenciája
sűrűsödik itt egy térben, a különböző
korszakok egymásra rakódott rétegeiben. Az írásbeliség előtti időket nem
számítva elég csak Contra-Aquincumra, a IV. századra kiépített katonai

erődítményre gondolni, melynek déli
alapjaira épült egy évezreddel később
a gótikus oratórium az épület újabb
bővítéseként. A templom első pecsétje
1046-ból származik, és 1777-ig Pest város egyetlen plébániájaként szolgált. 1
A román kori háromhajós templom volt
első nyughelye a szemközti oldalon vértanúhalált halt Szent Gellért püspöknek, akinek ereklyéje ma is a főoltár
ékessége. Árpád-házi szentjeink közül
itt őrzik még Szent Erzsébet és Szent
László királyunk ereklyéit is a reneszánsz pasztofóriumokban, melyekről a
díszműkovács és kőrestaurátori munkák
bemutatásánál lesz részletesebben szó.
Az épület világi jelentőségét mutatja,
hogy több ízben volt királyválasztó
helyszín is. 1458. január 23-án itt tartották azt a gyűlést, amelyen elfogadták Hunyadi Mátyást Magyarország
uralkodójának, akit másnap a legenda
szerint a pesti polgárság a Duna jegén
ünnepelt. Az ő nevét őrzi ez a XIV. és
XV. század fordulóján épült késő gótikus toldalék, melynek eredeti feladata a mai VIP-páholyokénak felel meg.
Itt az uralkodó közvetlenül vehetett
részt a szentmiséken, mégis zavartalanul elkülönült a környezetétől. Idén
januárban ezen a helyszínen zárult
a Mátyás király-emlékév, ahol a felújított és restaurált teret nemzetközi
sajtótájékoztató keretében mutatták
be az érdeklődőknek.
Különös jelentősége van, hogy egy
ilyen fontos középkori emlékünk a zivataros évszázadok ellenére nemcsak
háborítatlan tömegében maradt ránk,
de előkerült az eredeti díszítőfestése
is, melynek köszönhetően hitelesen ismerhetjük meg az építéskori állapotát.
Megújult a gótikus feljáró kőkerete a
bejárati ajtókkal és a Lux Kálmán-féle
rekonstrukcióból származó lépcsőházzal együtt. Az emeleten a térhez méltó − domborműves elemekkel díszített
− új kőpadló készült. Az alkalmazott
mintákhoz az ihletet a BTM által rendelkezésre bocsátott, Budavárban ta-

lált, Mátyás király korából származó
kerámiapadló elemek adták.
Az építészet mindig is integrálta magába a társművészeteket. Különösen igaz
ez az egyházi építészetre. Ez az alapterületében elenyésző méretű helyiség
ezúttal 16 hónapon keresztül adott
munkát a különböző szakmák mestereinek, akiket a következőkben mutatunk be. Az építészeti tervezés ezúttal
a részletek kidolgozására irányult oly
módon, hogy a régi és új, rész és egész
egymással szervesen összekapcsolódva
folytathassa Isten házának évezredeken átnyúló építését.
Derdák Éva festő-restaurátor vezetésével készült a falfelületek rekonstrukciója. Félegyházi Károly fémműves
iparművész az oratórium ajtainak eredeti zárszerkezetét keltette újra életre. Módy Péter szobrász-restaurátornak köszönhetjük a gótikus ajtókeret
megújulását. Füzes András építész,
vándortársam az egyedi padlólapokat
készítette boszorkányos ügyességgel
Fábián Rigó Tamás gravírozó eszközével a munka idejére kőfaragó műhellyé
avanzsált irodánkban.

1 Batt hyány Józ sef her cegpr ímás ebben a z évben léte sített két új plébániát a Pe st he z c s atolt két k ülső ker ület ben: Ter é z vár osban é s Józ sef vár osban.

Belvárosi templom

A R E S TA UR Á L Á S F OLYA M ATA
Derdák Éva

62

Kuriózum a középkorból
Tudós kutatók publikációiból ismert,
hogy „Pest városát Mátyás király emelte a teljes jogú szabad királyi városok
sorába”. A pesti polgárok 1244-ben már
kaptak ugyan bizonyos városi jellegű
kiváltságokat, de az igazi rangemelést
Mátyás 1477. május 19-én kelt oklevele (Hunyadiak kora, XII. k., 16. 1.) hitelesíti. Ekkor került Pest a teljes jogú
királyi városok közé. Méltó volt tehát,
hogy a 2018-as kerek évfordulón a róla
elnevezett, és az ő korában épített helyiség bemutatásával is emlékezzünk
nagyszerű tetteire. Köszönet illeti ezért
Osztie Zoltán plébános urat és munkatársait, akik kijárták ennek lehetőségét, és segítették a munkálatok terv
szerinti lebonyolítását. A XIV. századi
templomtesthez bővítményként épült
az emeleti oratórium XV. századi, késő
gótikus stílusban. A sorolt rombuszhálóból kialakított csillagboltozatú
helyiség a nyolcszög öt oldala szerint
épült két korábbi támpillér közé. Máig
fennmaradt elnevezése: Mátyás-oratórium, vagyis az uralkodó számára fenntartott hely, ahonnan végigkövethető a
szentmise, a közösségi istentisztelet.
Gótikus bordafaragványai, díszes pálcatagos faragott bejárati ajtaja és falfestése egyaránt Mátyás korára utal.
A templom szentélyében végzett 2010es kutatásom alkalmával, szondázó jelleggel vizsgáltam az oratórium falfestési rétegeit. Nyilvánvalóvá vált, hogy
amit akkor legfelső rétegként díszítő
falfestésnek láthattunk, az a mértani formákból álló, erőteljes színvilágú bordafestés nem eredeti. Ráadásul
rendkívül zavaróan, hamis módon keresztbe darabolja a bordázatot, faragott kő formájuk kivehetetlen, tekintetünket eltereli az íves bordázat szép
arányú, profilozott látványáról. Megállapítottuk, hogy történetileg hiteltelen.
Nem volt meggyőző számunkra Gerő
László építész 1948-as érvelése sem,
miszerint az ő helyreállításának idején
miért festették így, majd még egyszer
ráerősítve 1977-ben. Tehát 2010-ben a
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rétegeken át nyitott kutatóablakok a
köztes és legkorábbi kifestések részleteit mutatták számunkra. Lehetséges volt vizsgálnom a szentélypadlás
kőbordáinak festését is, valamint egy
kézbe fogható régészeti bordakövet,
melyet Kovács Eszter régésszel azonosítottunk be. Mindezen kutatások
nyomán elég pontos képünk alakult ki a
különböző korok festési rétegei alapján
a kvalitásbeliségekről. Jól követhetőek
voltak a rétegződések a máig meglévő
1803-as tervrajzokhoz illeszthetően,
és az 1998 utáni archív felvételekhez
sorolhatóan is. Így a festési periodizáció alapján mi is meg tudtuk erősíteni, hogy az oratórium a szentélyhez
képest későbbi építésű. A restaurátori
kutatás tehát tényszerűen tudta alátámasztani az eddigi teóriákat. Azt is
megállapítottam, hogy volt egy időszak, amikor mindkét helyiség bordafestését egységesítették: az oratórium
megépülése idején a szentély bordáira
okker színű kváderfestés került, mely
megjelenik az oratóriumban is. Nagyobb és alapvetően meghatározó felületeken rózsaszín és fehér az uralkodó színvilág, okker színű kváderfestés

csak a kitekintőnyílás kőívén és lábazatán látható, valamint az ablakok
kőfaragványain és az oldalfalsík lábazati sávjában. A festékek vizsgálatát
Vihart Anna, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanára végezte. Megállapította, hogy a rózsaszín hatást fehér
és vörös föld pigment keveréke adja
(lásd a csiszolatfotón). Restaurátori
módszerrel feltártuk és konzerváltuk
az eredeti réteget, mert történeti értéke és kvalitása az építéssel egyidejűségében leledzik. Majd esztétikailag
rendeztük a felületeket: a legnagyobb
részt retusálva egészítettük ki. Restaurálhattuk, eredeti formájában visszaállíthattuk, mert minden részlete megvolt az egykori finom ízlésű festésnek.
Ezt az aprólékosan és gondosan feltárt
eredeti rózsaszín-okker-fehér freskósodott réteget a továbbiakban tisztítottuk, mert mészfátyol fedte, helyenként
pedig égési korom által is szennyeződött, poros-füstössé vált. Meghagytuk
azonban a felületekre került korabeli
graffiti jellegű bekarcolásokat, a vörös
krétás feliratos töredéket, valamint a
gótikus írásmaradványokat is. Gondosan ügyeltünk arra, hogy ezek tovább
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képest későbbi építésű. A restaurátori
kutatás tehát tényszerűen tudta alátámasztani az eddigi teóriákat. Azt is
megállapítottam, hogy volt egy időszak, amikor mindkét helyiség bordafestését egységesítették: az oratórium
megépülése idején a szentély bordáira
okker színű kváderfestés került, mely
megjelenik az oratóriumban is. Nagyobb és alapvetően meghatározó felületeken rózsaszín és fehér az uralkodó színvilág, okker színű kváderfestés

csak a kitekintőnyílás kőívén és lábazatán látható, valamint az ablakok
kőfaragványain és az oldalfalsík lábazati sávjában. A festékek vizsgálatát
Vihart Anna, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanára végezte. Megállapította, hogy a rózsaszín hatást fehér
és vörös föld pigment keveréke adja
(lásd a csiszolatfotón). Restaurátori
módszerrel feltártuk és konzerváltuk
az eredeti réteget, mert történeti értéke és kvalitása az építéssel egyidejűségében leledzik. Majd esztétikailag
rendeztük a felületeket: a legnagyobb
részt retusálva egészítettük ki. Restaurálhattuk, eredeti formájában visszaállíthattuk, mert minden részlete megvolt az egykori finom ízlésű festésnek.
Ezt az aprólékosan és gondosan feltárt
eredeti rózsaszín-okker-fehér freskósodott réteget a továbbiakban tisztítottuk, mert mészfátyol fedte, helyenként
pedig égési korom által is szennyeződött, poros-füstössé vált. Meghagytuk
azonban a felületekre került korabeli
graffiti jellegű bekarcolásokat, a vörös
krétás feliratos töredéket, valamint a
gótikus írásmaradványokat is. Gondosan ügyeltünk arra, hogy ezek tovább
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semmiképpen ne sérüljenek, mert olvasatukat még nem sikerült megfejteni. Ezen a területen folytatni kellene
a kutatást, mert minuszkulás gót latin
betűs, és a török kort idéző latin betűs feliratok is vannak a falakon elég
szép számban. Voltak ugyan hiányai,
roncsolódásai a legkorábbi felületnek
is, mert − bár minőségi technikával készült − mechanikai károsodást szenvedett és élt át. Gondolok itt elsősorban
a háborús időszakok, a lövedékek, a
tüzes-poros füstök következményeire,
melyek hamarosan, nem sok idő elteltével megváltoztatták a friss és szép
világos falak látványát. A térhez képest
hatalmas, hosszú gótikus ablakokon
keresztül árad be a fény, az ablaksíkoknak köszönhetően még fokozottabban
szétterülve. A kiegészítést, a hozzátételt a roncsolt felületeken mindenhol
az eredetihez igazítottuk. Legnagyobbrészt retusálva egészítettünk ki, a nagy
hiányokat pedig látványban a retusált
eredeti felülethez igazodóan, tuffolva,
több színből összeállítva hoztuk létre.
Feltárásunk azon alapult, hogy a különböző korok egymásra rétegződött periódusait is fel kell tárni és dokumentálni.
Arra törekedtünk, hogy – amennyiben
ez lehetséges − részleteket mutassunk
be a stílusos kifestésekből. Két ilyen
minőségi és saját korának szemléletét
hűen tükröző kifestés készült a templomban a török kort követő rendezések
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alkalmával. Az egyik Hild József idejében, 1803-ban; a másik 1899-ben, a
Steindl Imre nevéhez köthető helyreállítások során. Hild idejéből gyönyörű
tervrajzok maradtak fenn, a Fővárosi
Levéltár őrzi ezeket. Steindl korából
pedig már archív felvételeink vannak,
melyek az ő festésének részleteit mutatják be. Mindkettőből találtunk felületi részleteket az oratóriumban, és
ezekből be is mutattunk kiválasztott
töredékeket. Feltárásunk időszaka
alatt előtűnt két befalazott falfülke,
amiről korábban nem tudtunk. Leírások
sem tesznek említést ezekről, és a mi
2010-es kutatásunk sem talált rájuk,
csak a kiterjesztett, teljes feltárásunk.
Ezek egyike másodlagosan bolygatott
volt. Luxék is kibontották, majd vis�szarakták vegyes törmelékkövekkel és
téglákkal. Néhány kőtöredék a gótikus
időszakból származott (faragásukból
és festésükből ezt meg tudtam ítélni).
Egy darab csiszolt márványtöredék
is a betöltött törmelékek között volt,
mely Módy Péter kollégám véleménye
szerint is az egykori márványpadló
darabja lehetett. A kitekintőnyílás
mellvéd párkánya kivételével (amely
kívülről nem volt beállványozva) az
oratórium minden részét tisztáztuk, és
hitelesen mutattuk be ezt a nagy jelentőségű helyiséget, melyet Mátyás
után is tovább használtak mint királyi
kiváltságos helyet.

Mi a kuriózum mindebben? Az, hogy
festési rétegét feltárva és helyreállítva a maga valójában, in situ láthatóvá
vált egy középkori király számára épült
oratórium. Ha elpusztultak is bizonyos
elemei, mint pl. a feljáró lépcsőháza, a
mellvédkorlát és egykori belső dekorációi (bútorzat, falikárpit stb.), lényegi
építészeti és festési kialakításában ma
is olyannak láthatjuk, amilyen fénykorában volt. Kevés ilyen építmény maradt
korunkra háborús múltunk viszontagságai miatt. Budapesten a királyokat, így
Mátyást is a budai Nagyboldogasszonytemplomban koronázták, Beatrixszal
kötött esküvőjének szertartása is a túloldali templomban zajlott. A nép előtt
azonban itt jelenhetett meg, mivel a
pesti Nagyboldogasszony-templomot
eleve a polgárság templomaként tartották számon. (A kiváltságokat mindig
a város lakói kapták, ezt a jogot vitték
fel magukkal a Várba Béla király idejében.) Felette közvetlenül nem a királyság mint intézmény rendelkezett,
hanem az esztergomi érsek. Nem véletlen, hogy Bakócz Tamás esztergomi
főprímásnak is volt Pesten háza (a mai
V. kerületben, a Pesti Barnabás utcában, a Százéves étterem melletti telken,
mint ahogyan a régészek ezt beazonosították). Tudjuk, mert több korabeli
leírás említi, valamint vörösmárvány
kőtöredékek is bizonyítják, hogy Mátyás királynak is volt háza Pesten. Sok

értékes lelet áll a kutatók rendelkezésére. Legalább két helyen kellene ásni,
hogy pontosítani tudjunk: egyik a mai
Egyetemi Könyvtár épülete alatti térség,
másik a Füvészkert főépületének pincéje. A restaurálásban (épületek, festmények, szobrok stb. műtárgyak esetében) ismert fogalom a rekonstruálás,
rekonstrukció, esetenként alkalmazzuk
a kiegészítésnek ezt a módszerét. Itt
arról van szó, hogy töredékek, régészeti
leletdarabok összerakásával megkíséreljük visszavarázsolni azt, ami megvolt, de
elpusztult. Így történt a visegrádi királyi
palota helyreállítása is (többek között).
Ezer év leletanyagát a feledés homályából a földből ásták ki, így valósulhatott
meg az Anjouk és Mátyás korában épült
palota és épületegyüttes újjáépítése. Ha
Lux Kálmán (aki templomunk középkori
értékeinek feltárását is elkezdte) nem
teszi közzé Oláh Miklós leírását Mátyás
visegrádi palotájáról (amely művet addig hiteltelennek, túlzónak tartott a korabeli tudományos értelmiség), és nem
áll mellé Schulek János fanatikus hittel
és kereséssel, akkor nem kerül elő 1934
szilveszterére a Mátyás-palota díszudvara. A mi Mátyás-oratóriumunkat
nem kellett a föld alól előásni, itt állt
az orrunk előtt: boltozatával, ablakaival, díszesen faragott kapujával. Utolsó
kifestése miatt azonban még szakemberek is a Mátyás-templom „eredetiségéhez” sorolták, vagyis: „alig lehetnek
már érintetlen eredeti részletei, java
részben meg török kori utángyártott”.
Nekünk már csak ezzel az építészszemlélettel kellett csatároznunk. A romantikus historizmus szemlélete (ami
egyben a műemlékvédelem kialakulásának kezdeti időszaka is) még nem volt
eléggé kiforrott hitelesség szempontjából. Így például Jókai Mór: Törökvilág
Magyarországon c. műve sem egészen
azt mondja el a korszakról, mint amit a
tényszerű dokumentumok. De a romantika középkor és nemzeti múltunk iránti

érdeklődése kellett ahhoz, hogy Steindl
Imre foglalkozzon templomunk mint régi
épület helyreállításával, fennmaradásával (pl. védeni, óvni akarta a falakat a
vizesedéstől). Az mára már nem egészen
elfogadott a műemléki helyreállításoknál, hogy gyakran egész épületrészeket,
falfestéseket készítenek, mintha az korabeli lenne (minden támpont nélkül).
Tudjuk, hogy a párizsi Notre-Dame mostanában leégett huszártornya is csak
1844 után épült meg, pedig sokan úgy
gondolják, hogy a XII. században emelték, mint magát a templomot. Mert már
„összeérett” a régi részekkel. A mi esetünkben fordított irányban történt a
gondolati ítélkezés: „ha itt a historizáló
Steindl festett, akkor biztosan nincs
már középkori keresni való réteg, azt
már, ha volt is, lekaparták a későbbi
felület-előkészítések, festések során”.
Maga Steindl pedig úgy gondolta: ismeri
ő jól a középkori díszítőművészeteket,
tervez ő ide megfelelőt. Vagyis tervezését nem előzte meg feltáró kutatás,
minek következtében az általa megvalósított dekorálásnak semmi köze nincs az
eredetihez. Szerencsére belvárosi temp-

lomunkban az oratóriumi középkori festés is megmaradt. Nem látható ma már
sem a várbeli Magdolna-templom gótikus boltozatán, sem a Várkápolna, sem
a Lovagterem kőfaragású mennyezetén.
Máshol meg azért nem, mert lefedték,
hiszen újra festeni olcsóbb és gyorsabb, mint feltárni és kiretusálni. Elég,
ha a restaurátor mond egy kódszámot
és egy festéktípust, amit a kivitelező
szakipari alkalmazott majd felfest.
Van különbség e kétféle módon kezelt
felület között? Van, sőt zongorázni
lehet a különbségeket! Páratlan értékű lelet került elő általunk a templom
szentélyfülkéjének falain, amit restaurálhattam 2010-ben. Csodával határos módon két kép megmaradt, őrizte
azokat az átmeszelő rétegek sokasága,
míg gyönyörű baldachinos kőfaragványai néhány darab kő kivételével már
nincsenek meg. Megsérültek, és vis�szafaragták a maradék csorba köveket
még a XIX. században. Ugyanígy nem
láthatjuk már egykori, szenteket ábrázoló szobrait sem, belőlük csak két darab tartó posztamens és lenyomatuk
a falban maradt meg. A Mátyás-oratóriumban a templom többi részletéhez képest, és hazai viszonylatban is
sokkal több eredeti felületet (kb. 190
négyzetméternyit) tudtunk bemutatni.
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több színből összeállítva hoztuk létre.
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Arra törekedtünk, hogy – amennyiben
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Steindl Imre nevéhez köthető helyreállítások során. Hild idejéből gyönyörű
tervrajzok maradtak fenn, a Fővárosi
Levéltár őrzi ezeket. Steindl korából
pedig már archív felvételeink vannak,
melyek az ő festésének részleteit mutatják be. Mindkettőből találtunk felületi részleteket az oratóriumban, és
ezekből be is mutattunk kiválasztott
töredékeket. Feltárásunk időszaka
alatt előtűnt két befalazott falfülke,
amiről korábban nem tudtunk. Leírások
sem tesznek említést ezekről, és a mi
2010-es kutatásunk sem talált rájuk,
csak a kiterjesztett, teljes feltárásunk.
Ezek egyike másodlagosan bolygatott
volt. Luxék is kibontották, majd vis�szarakták vegyes törmelékkövekkel és
téglákkal. Néhány kőtöredék a gótikus
időszakból származott (faragásukból
és festésükből ezt meg tudtam ítélni).
Egy darab csiszolt márványtöredék
is a betöltött törmelékek között volt,
mely Módy Péter kollégám véleménye
szerint is az egykori márványpadló
darabja lehetett. A kitekintőnyílás
mellvéd párkánya kivételével (amely
kívülről nem volt beállványozva) az
oratórium minden részét tisztáztuk, és
hitelesen mutattuk be ezt a nagy jelentőségű helyiséget, melyet Mátyás
után is tovább használtak mint királyi
kiváltságos helyet.

Mi a kuriózum mindebben? Az, hogy
festési rétegét feltárva és helyreállítva a maga valójában, in situ láthatóvá
vált egy középkori király számára épült
oratórium. Ha elpusztultak is bizonyos
elemei, mint pl. a feljáró lépcsőháza, a
mellvédkorlát és egykori belső dekorációi (bútorzat, falikárpit stb.), lényegi
építészeti és festési kialakításában ma
is olyannak láthatjuk, amilyen fénykorában volt. Kevés ilyen építmény maradt
korunkra háborús múltunk viszontagságai miatt. Budapesten a királyokat, így
Mátyást is a budai Nagyboldogasszonytemplomban koronázták, Beatrixszal
kötött esküvőjének szertartása is a túloldali templomban zajlott. A nép előtt
azonban itt jelenhetett meg, mivel a
pesti Nagyboldogasszony-templomot
eleve a polgárság templomaként tartották számon. (A kiváltságokat mindig
a város lakói kapták, ezt a jogot vitték
fel magukkal a Várba Béla király idejében.) Felette közvetlenül nem a királyság mint intézmény rendelkezett,
hanem az esztergomi érsek. Nem véletlen, hogy Bakócz Tamás esztergomi
főprímásnak is volt Pesten háza (a mai
V. kerületben, a Pesti Barnabás utcában, a Százéves étterem melletti telken,
mint ahogyan a régészek ezt beazonosították). Tudjuk, mert több korabeli
leírás említi, valamint vörösmárvány
kőtöredékek is bizonyítják, hogy Mátyás királynak is volt háza Pesten. Sok
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hogy pontosítani tudjunk: egyik a mai
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a kiegészítésnek ezt a módszerét. Itt
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leletdarabok összerakásával megkíséreljük visszavarázsolni azt, ami megvolt, de
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és kereséssel, akkor nem kerül elő 1934
szilveszterére a Mátyás-palota díszudvara. A mi Mátyás-oratóriumunkat
nem kellett a föld alól előásni, itt állt
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A belvárosi templomban több évtizede
tevékenykedem különböző részfeladatokon. Az első munkám itt a reneszánsz
pasztofórium ereklyetartójában a zár
elkészítése volt Ozsvári Csaba ötvösművésszel közösen. Azóta folyamatosan
dolgozom kisebb-nagyobb munkákon,
melyek közül a mostani felújítási ütemben a sekrestye külső-belső ajtó, a főbejárati kilincs, valamint a Mátyás-oratórium vasalatainak felújítását végeztem.

A belvárosi főplébánia templomban végzett munkáim mindig egy adott részfeladat elvégzésére korlátozódtak. Mégis,
minden esetben azzal az érzéssel párosultak, hogy valami nagyon összetett és
egymáshoz is szövevényesen kapcsolódó
viszonyban lévő elemek olyan helyreállítását kell elvégeznem, ami visszahat az
egységnyi részleten keresztül az egészre is. A rendszeres idegenvezetéseket
munkálkodásaink alatt volt szerencsém
többször is meghallgatni. A hangsúly itt
is minden esetben arra a sokrétűségre
helyeződött, ami ebben az esetben szó
szerint értendő. Első munkám a Derdák
Éva festőrestaurátor által kibontott és
gyönyörűen restaurált, XIV. sz.-i, trónoló Mária-freskó kapcsán felmerülő, és
a szentély falán sorakozó fülkesorra is
kiterjedő kőrestaurátori feladatokra, felmérésekre szorítkozott. Aztán részt vettem az altemplomot is kialakító nagy felújítás alatt előkerült, jórészt román kori
kőanyag kihordásában. Az igazán szép
feladat a két reneszánsz pasztofórium
restaurálása volt 2018 tavaszán.
Két olyan magas minőségű faragvány-

Az oratórium földszinti bejárata az építéskori gótikus kőkerethez volt eredetileg rögzítve. Sajnos a kő mostanra olyan
töredezett állapotba került, hogy nem
bírta volna el az acélveretes ajtó súlyát,
így a sokkal stabilabb állapotú Lux-féle
lépcsőházi kőfalba helyeztük át a forgáspontok rögzítését. Ezzel lehetőség nyílt
az ajtó pozíciójának korrigálására is.
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Így a bántóan befelé dőlő szárnyat sikerült korrigálni a függőleges felé, hogy
csökkenjen az ajtó szemöldökénél kialakult nagy hézag. Említésre méltó még az
ajtó rafinált zárszerkezete, mely bentről csak kilinccsel, kívülről viszont csak
kulccsal működik. Ez utóbbit már én készítettem hozzá, az eredetinek megfelelő hangulatban.
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ról van szó, amely a korszak európai
viszonylatban kiemelkedő színvonalú
kőfaragó műhelyéből került ki. Abban
az időben készültek, amikor Rómában
Michelangelo a Sixtus-kápolna freskóit
festette. Itt akkor két pasztofóriumot
faragtak az esztergomi műhelyhez köthető itáliai mesterek. Ezek közül az
egyiket Pest városa megrendelésére,
amin a legkorábbi városcímer-ábrázolást láthatjuk, s ami alapul szolgált Budapest címerének megalkotásához is.
A zaklatott történelmünk illusztrálására
is kitűnő terepet szolgáltató templomban
ezek a nagy méretű domborművek a XX.
század első felében lezajlott felújításkor
kerültek oda, ahol most láthatjuk. Máig
sincs teljes bizonyosság afelől, hogy ere-

detileg hol állhattak ezek az impozáns
faragványok. A török korban megkapták
jellegzetes sérüléseiket is, ami a figurális
részek leverését jelentette. Ezeket a hiányokat a barokk kor sokkal bátrabban
pótolta, mint ahogy azt ma mernénk. De
mára már ez is történeti értéket jelent,
így maradhatnak. Megjegyzem, a jelenleg ereklyetartókat őrző pasztofóriumok
szakrális értelemben nem lennének
„működőképesek” a fülkéket övező
(és védelmező) barokk angyalfigurák
nélkül. A következő nagyobb feladat
a XV. sz.-ban épült és Mátyás királyhoz köthető oratórium feljáratának
restaurálása volt. Itt is megmutatkozik a történeti rétegzettség jelenléte.
A XX. század eleji feltárások nyomán
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ugyanis megtalálták a historizáló vakolat alatt azt a gótikus ajtókeretet, amin
keresztül az oratóriumba lehetett jutni.
Az eredetileg talán csak falépcsőt azonban már rég elbontották, így a 20-as,
30-as évek felújítása egy formailag illeszkedő, kő lépcsőházat rekonstruál,
összekötve a bejáratot az oratóriummal.
Vannak itt is kompromisszumok, ahogy
az lenni szokott. Az oratóriumba nyíló
ajtókeret eredetileg jóval szélesebb, mint
a lépcső arányai engedik, így a nyílást is
redukálni kellett. A jelenlegi restaurálás
egy korábban már elvégzett restaurálás
megújítását jelentette. Ennek végeredménye nemcsak egy „felfrissítő” megújítás, de jelzi a két beavatkozás között
eltelt évtizedek során megváltozott
szemlélet finom különbségeit is. A felület megtisztítása előhozta a korábbi kiegészítések direktebben eltérőre hangolt
részleteit. Ma ezeket nem tartjuk olyan
fontosnak hangsúlyozni, ezzel szemben

inkább az egységes megjelenés nyújtotta, értelmezhetőbb összképet igyekszünk felmutatni. Előkerültek olyan
finom részletek, amelyek a kőkeret ere-

Az építészet mentén folyamatosan keresem azokat a gyökereket, amelyek
szükségesek az alkotás folyamatához. A
tervezés során is maradéktalanul hasznosul ez a kutatás, ám az eredménye viszonylag lassan ölt testet, ezért ha van
más művészeti ág, amiben megélhetem
ezt az izgalmat, örömmel választom. Kiváltképp érdekes, ha ezek az egyéb lehetőségek épületekhez társulnak, mert
az építészeti környezet kontextusában
ezek új, sajátos értelmet nyernek, mintegy az épület történetét fejthetik tovább. Tokajban volt alkalmam kültéren
secco technikával falképet festenem,
vagy táblaképekből kiállítást rendezni a
belső térben, de készíthettem már homlokzati vakolatdíszt is. Jelen munkánál
az egyik legrégebbi feltárt és megmaradt
történeti rétegekkel rendelkező templom Mátyás-kori terébe kellett a járólapok közé faragott lapokat készítenem.
A Hetedhét Kft.-vel dolgoztam együtt,
mikor megmutattam nekik egy homlokzatdísz faragásomat, amihez a szerszámot Fábián Rigó Tamástól kaptam
kölcsön. Éppen kőfaragót kerestek a
Belvárosi Nagyboldogasszony Plébániatemplom régészetileg feltárt és felújított ún. Mátyás-oratóriuma padlójának
díszítéséhez. Örömmel vállaltam, bár
korábban nem készítettem hasonlót se.

Tóth Péter beprotezsált a plébánoshoz, így megbíztak nyolc kő faragásával.
A templomban dolgozó Módy Péter
kőrestaurátortól kaptam hasznos tanácsokat a kőfaragáshoz, végül eljutottam
Oláh Mihály szerszámkovácshoz, aki
készített nekem a feladathoz és a tenyeremhez illő kalapácsot és vésőt. Hamar rá kellett jönnöm, hogy ezekhez a
szerszámokhoz komoly tapasztalat kell,
így maradtam az elektromos csiszolónál,
aminek használata − a jellegéből adódóan − igen sok porral járt.
20 x 20 cm-es süttői mészkőlapok felületébe kellett belefaragnom Mátyás és
Beatrix reprezentációjukban használt
emblémáit (impresáit), melyek majolika eljárással készült padlócsempéken
kerültek elő. Feltételezhető, hogy ezek
az emblémák egyéb épületdíszként is
feltűnhettek valaha. Péterrel mindkettejüktől kiválasztottunk négy-négy
emblémát, melyeket azzal különböztet-

tem meg faragásban, hogy a Mátyáséi
(gyémántgyűrű, kerekes kút, homokóra,
sárkány) szegélyén körbefuttatott szalagot golyók díszítik, míg Beatrixéit (nyitott könyv, gyémánthegy, köles, lángoló
üst) pálcák. A jól kivehető, kontrasztos
eredményt már csak a munka végeztével
készített képek őrzik. Ugyanis a beépítéskor – azon túl, hogy az egyik lap eltört – sajnálatos módon olyan bevonat
került a felületre, aminek következtében
a faragott és polírozott felületek elvesztették kontrasztjukat. Azon nyomban
gőzborotvával próbáltuk restaurálni a
felületet számos alkalommal, ám a kőből már nem lehetett maradéktalanul eltávolítani az anyagot. Abban bízhatunk,
hogy a számos ténfergő láb megteszi
hatását, míg gazdái a falakon, a több
réteg vakolat alól előkerült, különféle
korokból és kultúrákból származó rajzokat, díszítéseket és titokzatos írásjeleket csodálják.

 Fotó: Jurassza Zsófia

RECONSTRUCTION OF THE MAT THIAS OR ATORIUM
INNER CITY PARISH CHURCH
Until the 18th century, the Inner City Church was the only parish church in Pest. The church was used as a site for royal elections. In addition to a large
number of medieval artefacts, it houses several significant relics in its Renaissance-era tabernacles, such as that of Bishop Gerard and two saints from the
House of Árpád, Saint Elizabeth of Hungary and Saint Ladislaus. For decades now, reconstruction works have consistently yielded remarkable treasures. The
sacristy, the main entrance with the adjoining hall and the Matthias prayer room have recently been renovated. The restoration of the prayer room was a
group effort by architects Péter Tóth and András Füzes, conservator-restorer Éva Derdák, stone restorer Péter Módy and metalwork artist Károly Félegyházi.
 Archív felvétel, BTM
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deti felszínének polikróm festettségét bizonyítják. Ugyanakkor nem törekedtünk
megtartani azokat a nyomokat, amelyek
az 1889-es átalakításkor a lefaragott,
vakolattal elfedendő felületre, szigetelés
céljából felkent bitumenre „emlékeztettek”. A csigalépcsős feljáró oldala sóskúti
kőlapokkal fedetten készült, archaizáló
megoldásként. Ez a porózus, festetlen kőfelület, különösen az évtizedes elzártság
okán, rendkívül elfeketedett. A pórusokba ült szennyeződést egy agyagásványba
(bentonit) kevert zsíroldó és felületaktív
oldószerrel tisztítottuk meg oly módon,
hogy az ecsetelhető állagú agyag felkenése után, egynapnyi takarást követően
a fóliát lehúztuk az agyagról, és hagytuk,
hogy leszáradva magától leperegjen. Az
így megtisztult felületre már csak minimális vízpermetet kellett juttatni, hogy a maradék pasztanyomokat is teljesen eltávolítsuk. A használati funkció megkövetelte
új villamos vezetékeket is sikerült a fugák
közé, lépcsőzetesen elrejteni. Azóta a sekrestyeajtó kőkeretét újítottuk meg, ami
megint egy újabb, a XIX. sz.-i historizáló
korszak festettségét illusztráló elemként
igyekszik beleilleszkedni a templombelső
alkotta „történelmi” korszakok közé.
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 Fotó: Jurassza Zsófia

RECONSTRUCTION OF THE MAT THIAS OR ATORIUM
INNER CITY PARISH CHURCH
Until the 18th century, the Inner City Church was the only parish church in Pest. The church was used as a site for royal elections. In addition to a large
number of medieval artefacts, it houses several significant relics in its Renaissance-era tabernacles, such as that of Bishop Gerard and two saints from the
House of Árpád, Saint Elizabeth of Hungary and Saint Ladislaus. For decades now, reconstruction works have consistently yielded remarkable treasures. The
sacristy, the main entrance with the adjoining hall and the Matthias prayer room have recently been renovated. The restoration of the prayer room was a
group effort by architects Péter Tóth and András Füzes, conservator-restorer Éva Derdák, stone restorer Péter Módy and metalwork artist Károly Félegyházi.
 Archív felvétel, BTM
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deti felszínének polikróm festettségét bizonyítják. Ugyanakkor nem törekedtünk
megtartani azokat a nyomokat, amelyek
az 1889-es átalakításkor a lefaragott,
vakolattal elfedendő felületre, szigetelés
céljából felkent bitumenre „emlékeztettek”. A csigalépcsős feljáró oldala sóskúti
kőlapokkal fedetten készült, archaizáló
megoldásként. Ez a porózus, festetlen kőfelület, különösen az évtizedes elzártság
okán, rendkívül elfeketedett. A pórusokba ült szennyeződést egy agyagásványba
(bentonit) kevert zsíroldó és felületaktív
oldószerrel tisztítottuk meg oly módon,
hogy az ecsetelhető állagú agyag felkenése után, egynapnyi takarást követően
a fóliát lehúztuk az agyagról, és hagytuk,
hogy leszáradva magától leperegjen. Az
így megtisztult felületre már csak minimális vízpermetet kellett juttatni, hogy a maradék pasztanyomokat is teljesen eltávolítsuk. A használati funkció megkövetelte
új villamos vezetékeket is sikerült a fugák
közé, lépcsőzetesen elrejteni. Azóta a sekrestyeajtó kőkeretét újítottuk meg, ami
megint egy újabb, a XIX. sz.-i historizáló
korszak festettségét illusztráló elemként
igyekszik beleilleszkedni a templombelső
alkotta „történelmi” korszakok közé.
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A Tij névre hallgató madármegfigyelő a hollandiai haringvlieti deltavidék természeti
környezetébe illeszkedik. Elnevezése egyidejű utalás a környék életében meghatározó
árapályra, és az épület formájára. A szó eredeti jelentése „ár”, ám gyorsan kiejtve
egyúttal „tojást” is jelent. A madármegfigyelő a térség legnagyobb műtárgya,
megépítése a haringvlieti zsilipek megnyitásához kapcsolódik, melyeket a vízminőség
és a biodiverzitás javítása érdekében alakítottak ki. Emellett az északi-tengeri halak
vándorlását is elősegítik, mivel azok az így kialakult sókedvelő és sóálló természeti
környezetben könnyebben eljuthatnak a Maas és Rajna folyók hollandiai deltáiba.
Az intézkedéstől a környező természetvédelmi területek biodiverzitásának fokozódását
várják, amely az elkövetkezendő években hozzájárul egy ellenállóbb és egészségesebb
ökoszisztéma kialakulásához.

Építészet:

„TIJ”
MADÁRMEGFIGYELŐ
Fenntarthatóság értékvesztés nélkül
Szöveg:
D é n e s E s z t e r, Te r d i k B á l i n t
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Akik fel szeretnék deríteni ezt az új
környezetet, és kíváncsiak a változásokra, kedvükre válogathatnak a
Harlingvietben épült madármegfigyelők között. Ezek közül a Tij madárles
a Scheelhoek természetvédelmi területen, a hollandiai Stellendam közelében található. A Scheelhoek a parti
gátrendszeren belül nagy kiterjedésű
nádasokból, valamint néhány lapos homokszigetből áll, ahol a küszvágó csér,
a kanalasgém és a környék jellegzetes
madara, a kenti csér mellett számos
más madárfaj is ideális költő- és vadászterületre talált.
A Tij madármegfigyelő egy nagy léptékű tereprendezési terv részét képezi,
melynek lényege a természetvédelmi
terület megfelelő bemutatása. A látogatók a parkolótól a Tijhez vezető ösvényen végigsétálva megcsodálhatják
a változatos élőhelyet, melyet a partifecskéktől kezdve a különböző gázlómadarakon át egészen az ikonikus
csérekig számos különböző madárfaj
népesít be. A madarak nyugalmának
biztosítása érdekében az ösvény utolsó
szakaszát egy újrahasznosított kikötőcölöpökből és bontott vasfa deszkákból épített alagút képezi, melyet
homokkal borítottak, hogy megfelelő
élőhelyet nyújtson a madarak számára.
Az alagút külső részén a partifecskék
számára mesterséges fészkelőlyukakat
alakítottak ki. A sétaösvény a tojás
alakú madárlesnél ér véget, ahonnan a
látogatók kényelmesen figyelhetik meg
a tojásaikat költő cséreket, és egyéb
szárazföldi és vízimadarakat.
A madárles organikus formája a természet által oly sokszor alkalmazott
tojásalakot követi. Egészen pontosan
a kenti csérek fészkét utánozza, amelyhez hasonlóan homokágyon nyugszik.
Ez az ágy tollakat mintázó gesztenyefa
oszlopokból, nádból és kisebb homokdűnékből áll. A tenger által évente néhányszor elöntött alsó részt különleges
accoya fából, míg az egész évben szárazon álló felső részt fenyőből építették.
Ez utóbbira a gátakon belül gyűjtött
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nádból készült tető, mely kevéssel a
legmagasabb vízállás szintje fölött kezdődik. A tojás belső padlóját fából és
betonból készült hibrid padló borítja.
Innen páratlan kilátás nyílik a környező
szigetekre, a Haringvliet zsilipjeire, és a
vízre. A Zollinger-féle mérnöki szerkezet nagy méretű faelemeit előregyártva
szállították a helyszínre, míg a megfigyelőhöz vezető alagút újrahasznosított válaszfalakkal készült.
A természet átmeneti jellegét víziójában tükröző, mintegy 150 négyzetméter
alapterületű les ideiglenes építmény,
amelyet a jövőben várhatóan szét fognak szerelni, és a környezetet kímélő módon újra fognak hasznosítani.
A helyszínen összeszerelt szerkezete
402 elemből áll, melyeket bármikor újra
szét lehet szedni. Moduláris kialakításának köszönhetően az építmény gyakorlatilag teljes mértékben fenntartható és
újrahasznosítható. Tervezői (öko)szisztémát hoztak létre, ahol a természetes
és az emberi környezet egybeolvad, közelebb hozva egymáshoz a két világot.
Mivel teljes mértékben újra felépíthető,
moduláris, és fenntartható anyagokból
készült, a madárles az újrahasznosíthatóság minden feltételét teljesíti.

A madármegfigyelő a Droomfonds
Haringvliet-projekt legfontosabb elemei közé tartozik. A Hollandiában
működő irányítószám-alapú lottó
Droomfonds Alapja által finanszírozott, 2015-ben indított projekt keretében hat természetvédelmi szervezet – az ARK Natuurontwikkeling, a
Natuurmonumenten, a Staatsbosbeheer, a Sportvisserij Nederland, a Vogelbescherming Nederland és a WWF
Világ Természeti Alap – nagyszabású,
ütemezett tervet hajt végre, mellyel
egyúttal a szabadidős tevékenységeket
is támogatják Haringvliet területén.
Átadásával lezárult ugyan a projekt,
ám a természetvédelmi szervezetek
folytatják a delta madárvilágának
fennmaradásáért
végzett
munkát.
Az együttműködésben részt vevő hat
természetvédelmi szervezet számos
további megoldással tervezi helyreállítani a Haringvliet területén és környékén zajló természetes folyamatokat.
Az ökoszisztémára kifejtett nyomás a
lehető legkisebbre csökkenthető, ha
ehhez hasonló, értékvesztés nélkül
szétszedhető épületek tervezése lenne
az általános, legalább a természetvédelmi területeken…

THE TIJ SUSTAINABLE WOODEN BIRD OBSERVATORY
One of the icons of the Droomfonds Haringvliet project, an ambitious nature recovery plan and
recreational impetus, Tij offers impressive views of the breeding islands housing a several thousandstrong colony of large tern nests, the Haringvlietdam and the surrounding area. The project was carried
out in cooperation by six nature organizations, supported by the Droomfonds of the National Postcode
Lottery. The bird observatory was given the name ‘Tij’ as a reference to the tide and, of course, to the
egg-shaped design. Made of local reed collected from the Scheelhoek nature reserve, chestnut poles
and sand, it is parametrically designed to achieve a good relationship between shape, construction,
size and viewing holes. The egg itself is modelled on a sandwich tern egg, and sits on a nest of sand,
much like a tern would have done it herself. The nest of the egg consists of vertical “feathers” of
chestnut poles, reeds and small sand dunes. The egg itself is parametrically designed to achieve a
good ratio between form, structural integrity, size of the timber, and size of the openings.
”Thanks to its complete rebuilding capabilities, modularity and materialization, it fully meets all the key points for a
sustainable structure with circular potential. By building everything in such a way that everything can be taken apart
without losing any of its value, we ensure that the strain on the ecosystem is minimal.” said Thomas Rau, the chief
architect of Tij.

Országépítő 2019|02

„Tij” madármegfigyelő

74

75

nádból készült tető, mely kevéssel a
legmagasabb vízállás szintje fölött kezdődik. A tojás belső padlóját fából és
betonból készült hibrid padló borítja.
Innen páratlan kilátás nyílik a környező
szigetekre, a Haringvliet zsilipjeire, és a
vízre. A Zollinger-féle mérnöki szerkezet nagy méretű faelemeit előregyártva
szállították a helyszínre, míg a megfigyelőhöz vezető alagút újrahasznosított válaszfalakkal készült.
A természet átmeneti jellegét víziójában tükröző, mintegy 150 négyzetméter
alapterületű les ideiglenes építmény,
amelyet a jövőben várhatóan szét fognak szerelni, és a környezetet kímélő módon újra fognak hasznosítani.
A helyszínen összeszerelt szerkezete
402 elemből áll, melyeket bármikor újra
szét lehet szedni. Moduláris kialakításának köszönhetően az építmény gyakorlatilag teljes mértékben fenntartható és
újrahasznosítható. Tervezői (öko)szisztémát hoztak létre, ahol a természetes
és az emberi környezet egybeolvad, közelebb hozva egymáshoz a két világot.
Mivel teljes mértékben újra felépíthető,
moduláris, és fenntartható anyagokból
készült, a madárles az újrahasznosíthatóság minden feltételét teljesíti.

A madármegfigyelő a Droomfonds
Haringvliet-projekt legfontosabb elemei közé tartozik. A Hollandiában
működő irányítószám-alapú lottó
Droomfonds Alapja által finanszírozott, 2015-ben indított projekt keretében hat természetvédelmi szervezet – az ARK Natuurontwikkeling, a
Natuurmonumenten, a Staatsbosbeheer, a Sportvisserij Nederland, a Vogelbescherming Nederland és a WWF
Világ Természeti Alap – nagyszabású,
ütemezett tervet hajt végre, mellyel
egyúttal a szabadidős tevékenységeket
is támogatják Haringvliet területén.
Átadásával lezárult ugyan a projekt,
ám a természetvédelmi szervezetek
folytatják a delta madárvilágának
fennmaradásáért
végzett
munkát.
Az együttműködésben részt vevő hat
természetvédelmi szervezet számos
további megoldással tervezi helyreállítani a Haringvliet területén és környékén zajló természetes folyamatokat.
Az ökoszisztémára kifejtett nyomás a
lehető legkisebbre csökkenthető, ha
ehhez hasonló, értékvesztés nélkül
szétszedhető épületek tervezése lenne
az általános, legalább a természetvédelmi területeken…

THE TIJ SUSTAINABLE WOODEN BIRD OBSERVATORY
One of the icons of the Droomfonds Haringvliet project, an ambitious nature recovery plan and
recreational impetus, Tij offers impressive views of the breeding islands housing a several thousandstrong colony of large tern nests, the Haringvlietdam and the surrounding area. The project was carried
out in cooperation by six nature organizations, supported by the Droomfonds of the National Postcode
Lottery. The bird observatory was given the name ‘Tij’ as a reference to the tide and, of course, to the
egg-shaped design. Made of local reed collected from the Scheelhoek nature reserve, chestnut poles
and sand, it is parametrically designed to achieve a good relationship between shape, construction,
size and viewing holes. The egg itself is modelled on a sandwich tern egg, and sits on a nest of sand,
much like a tern would have done it herself. The nest of the egg consists of vertical “feathers” of
chestnut poles, reeds and small sand dunes. The egg itself is parametrically designed to achieve a
good ratio between form, structural integrity, size of the timber, and size of the openings.
”Thanks to its complete rebuilding capabilities, modularity and materialization, it fully meets all the key points for a
sustainable structure with circular potential. By building everything in such a way that everything can be taken apart
without losing any of its value, we ensure that the strain on the ecosystem is minimal.” said Thomas Rau, the chief
architect of Tij.

Országépítő 2019|02

AZ ELVESZETTNEK HITT MAGYAR HŐSEPIKÁRÓL 2.
B. Kovács István
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A feltárt hősepika három
központi alakja
Az írás első részében említettem már,
hogy a három függőleges világréteget összekötő Világ-Fájának a törzse
két részre osztja a középütt található
Főd-Világot: (szemközti nézetből) balra / nyugatra van az innenső fél-világ,
jobbra / keletre pedig a túlsó fél-világ.
A Jó-t megjelenítő Szőlő-Szült Kálmány /
Szëgény János / Szëgény-Halász-Fëri az
innenső-, a Rossz-at képviselő, VilágGriffmadár-Vitéz / Feketë-Szurkos-Paji /
Világ-Dumóshátú-Vitéz néven szereplő
riválisa pedig a túlsó fél-világ vitéze.

A SZENT LÁSZLÓLEGENDA

A Szent László-legendában elraboltként bemutatott leány hősepikai előképe Világ-Szépségë, aki „apátó’ és
anyátó’ nem születëtt”. Isteni származásának a jele, hogy „Nap és Hold
a homlokába’, két csillag a vállába’.
Mikor nevetëtt, arany tubarózsák hullottak a szájábó’ ”. A lány szépségének
kihangsúlyozása a középkori forrásokból is nyilvánvaló, bár ez eleddig elkerülte a kutatás figyelmét. A Képes Krónika a „szép hugám” megszólítást adja
László szájába. Henrik Mügeln már „egy
nagyon szép lány”-ról szól, Antonio Bonfini pedig egyenesen úgy fogalmaz, hogy
László „odakiált a bámulatos szépségű
(!) leányzónak”. Székely István „egy szip
leán”-t említ, s Heltai Gáspár is „egy
igen szép leány”-ról beszél.
A magyar hősepika három központi alakja
„ëgy órába’, ëgy minutába’” született.
Amikor Világ-Szépségë „a világra teremtődött”, nevelőapja, az Ég-Világ
vitéze „elígértë a kezét” a túlsó fél-világi vitéznek. Majdani közös otthonuk,
a Világ-Vár ott áll a Világ-Úton, a két
fél-világ határán. Akárcsak a VilágTëmploma, amely egyetlen alkalomra,
Világ-Szépsége esküvőjére épült. Ámde
– éppen főisteni teremtése okán –
Világ-Szépségének jogában áll elutasítania a számára kijelölt vőlegényt. Mint
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mondja, neki az apja (a hősepikában:
A t y á n k - Te r e m t ő - J ó - I s t e n ) „ s z a b a d
akaratot adott, hogy a’ho’ mënjek
feleségű’, akit szeretëk”. Így is tesz!
Az innenső fél-világi vitézt választja,
aki viszont csak félisten, hisz anyja révén félig ember – egy, a Rima
mellett élő 99 éves vén cigányas�szony szülte meg. A leány döntésének egyéb oka is van. Nevelőanyját,
Világ-Szép-Asszonyát idézzük: „Őt
azé’ teremtëttë më’ nekőnk a Jó-Isten,
hogy aki majd Világ-Vitézi lësz, azé’
lëgyën! Világ-Szépségë csak VilágVitézéhë’ illik”. Az elutasított kérő ekkor még csupán fél-világi vitéz, vagyis
a hatalma nem terjed ki a Főd-Világ
egészére. Annak pedig, hogy VilágSzépsége bárkinek is a kezét nyújtsa, előfeltétele az egész-világi vitézi
cím birtoklása. Így hát „kitűzték ezër
esztendőre, hogy ha Feketë-SzurkosPajinak nem lësz párja, vitéz embër,
aki mëgüssë a párját, akkor hozzáadják feleségű’ ”. Az ezer esztendőre
(amely eposzi túlzás) az innenső félvilág vitézének van szüksége, mivel ő
csak félig isteni származású. Hogy sikerrel szállhasson szembe riválisával,
meg kell szereznie azokat a képességeket és készségeket, illetve eszközöket, amelyeknek az utóbbi, születésénél fogva, eleve birtokában van.

A 14. század második felében a pogány
hagyományok visszaszorítása, változó
sikerrel, immár több mint három és fél
évszázada folyik Magyarországon. Az
egyház elérkezettnek látta az időt, hogy
döntő rohamot indítson. Ennek részeként a szóbeliségben és képi ábrázolásokon is élő pogány hősepikát keresztényi köntösbe öltöztette, s nem máshol,
mint a templomok falán örökíttette meg.
Ez az ún. Szent László-legenda.
Az átértelmezés leglényegesebb elemei:
a roppantott várost Váradra cserélték,
Világ-Szépségéből elrabolt lány lett,
az eredetileg érte vetélkedő két félvilági vitéz szerepét László hercegre /
Szent László királyra, illetve egy kun
vitézre osztották, s a leányrablásként /
-visszamentésként bemutatott történetet az 1068. évi kerlési vagy cserhalmi
csatához kapcsolták. Az ábrázolások
elsősorban az ország peremterületein,
legnagyobb számban a Szepességben
és Gömörben, illetve a Székelyföldön
maradtak fenn.
Lássuk a részleteket!

Kivonulás
Erről így írt László Gyula: „...a legenda képsorának első jelenetétől eltekintve, valamennyi további jelenet
honfoglaláskori örökségünk...” Megállapítása vitatható. Azt ugyanis, hogy
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a hősepikában a „bő Magyarországon”
található „roppantott város” ihlette-e a
Szent László-legendát ábrázoló falképek kezdő jelenetét, vagy éppen fordítva történt, nehéz egyértelműen eldönteni. Csak az összefüggés nyilvánvaló.

Csatajelenet
A feltárt hősepikában nem szerepel
csatajelenet. Úgy látszik, hogy ennek
a beillesztése a legenda eseménytörténetébe a keresztényi átfogalmazás
következménye. (1. kép)

1. kép | A küzdelem jelenete a Szent
L á s z l ó - l e g e n d á b a n (G e l e n c e, S z é k e l y f ö l d)

László és a kun küzdelme
A hősepikában a két fél-világi vitéz
viadala soha nem zajlik az egyik vagy
másik hős otthonában, hanem mindig
semleges helyen. Ez utóbbi a Világ-Fája alatt lévő „aranyszőlősön”, illetve „a
feketë fëlhő járásában” található.
A Világ-Fája c. történetben így szól
a főhős riválisához, GriffmadárVitézhez: „Idë hallgass! Két nagy vitéz
a Fődön nem élhet és Világ-Szépségi
kettinké nem lëhet. Vagy a tied, vagy
az enyím! Amëlyik kettőnk közű’ erősebb lësz, azé lësz Világ-Szépségi!”
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A két fél-világi vitéz párviadalát illetően
figyelmet érdemlő párhuzamra találunk
egy 1725. évi debreceni boszorkányper anyagában. Arra a kérdésre, „Ha
Tátos, micsoda erejek s tisztek van a
tátosoknak?”, így válaszol a kérdezett:
„Viaskodnak az égben a birodalomért.”
Ezt a kozmikus méretű párviadalt a
magyar szóbeli hagyományban sehol
másutt fel nem lelhető módon és érzékletességgel mutatja be az előadó.
A Világ-Eleve-Kardja c. történet egyik
változatában ez áll:
„Hét esztendeig, hét szëmpillantásig
mindé’ vágták ëgymást, a két nagy vitéz
embër. Errő’ së ëgy gomb, mëg arró’ së
ëgy gomb!
– Nézd – azt mondja –, Szëgény-János,
mënjőnk ölre! Ëggyübebírkoztak hëgyet,
vőgyet! A hëgyeket betúrták laposra –
errő’ së ëgy gomb, mëg arró’ së ëgy gomb!”
Az idézett szövegből az következtethető, hogy a párviadal nem a birkózással
kezdődik. Először – minden bizonnyal
– lovon küzdenek meg egymással. Ez
látható a Szent László-legenda csatajelenetében is. Nincs is ebben semmi
meglepő. Vargyas Lajos annak idején
számos példát hozott erre a gyakorlatra a török és mongol hősepikából.
A két fél-világi vitéz láthatóan „ëgyforma
erőben, ëgyforma tudományban” van.
Önerejéből egyikük sem képes legyőzni ellenfelét. Ezt igazolja a falképeknek
a csatajelenetet bemutató mozzanata:
amint a kilőtt nyílvesszők lepattognak az
egyikről, éppúgy hatástalan a másik kopjája, noha átdöfi ellenfelét.
A sebezhetetlenség / egyenlő erő képi
megjelenítésének nincsenek nyugati párhuzamai. Annál több keleti előzménye ismert. A sebezhetetlen hősök lóháton való
küzdelmét egy közép-ázsiai, pendzsikenti
falképen is ábrázolták. Az a tény, hogy
a Szent László-legenda falképein ezt csatajelenetbe illesztették, minden bizonnyal
annak a következménye, hogy a történetet a kerlési ütközethez kapcsolták.
Miután a küzdők leszállnak a lóról, ölre
mennek. Ilyen, lábon folytatott párvidal
látható egy szogd tálon is, ahol a sebezhetetlenséget is hangsúlyozzák. (2. kép)

Közös jellemzője a legendának és a keleti előzményeknek, hogy a küzdő hősök egyikének döfőfegyvere, kopjája /
lándzsája, a másikának íja van.
Nyilvánvaló, hogy a két fél-világi vitéz küzdelmét csak külső beavatkozás döntheti el. „Míg a világ a világ,
ők verekëdhetnek ëggyütt, a’ má’ biztos, mer’ a fél-világnak a tudománya
bennë van őbennë is, mëg a fiamba’ is.
Ők, míg a világ a világ, ëgyütt mindé’
verekëdhetnek, ëgymásbó’ a vért úgy
bontsák ki mind a patak, de itt halott nem lësz. Itt – azt mondja – más
mëgoldás këll!” Az idézett szavakat
a főhős ellenfelének az anyja, az AlVilág boszorkánya mondja, aki a megoldást is tudja: „Világ-Szépségë, majd
akit ő kiválaszt, azé’ lësz!”
A leány a magyar hősi epika egyik jelenetében piros, illetve fekete rózsát
nyújt át a küzdőknek, s borral kínálja
őket. Alföldi András volt az, aki rámutatott arra, hogy az ún. serlegkínálás
„az egész steppevilág egy sajátos tiszteletadási formája”-ként értelmezendő.
A serlegkínálás jelenete nem szerepel
a Szent László-legendának sem a szöveges leírásaiban, sem a képi ábrázolásain. A bor, illetve a piros / fekete
rózsa átnyújtása helyett a falképeken
azt látjuk, hogy a leány László bárdjával elvágja a kun horgasinát. Mint
László Gyula fogalmazott: „Nyilvánvaló itt a bikák képében küzdő táltosok
meséjének az áthallása, azok is csak
Achilles-inukon voltak sebezhetők.”

Azaz: a mintát adó megrendelő előtt
ismert volt a hősöknek állatalakban
való küzdelme. Lényegét tekintve, ez a
képi fogalmazás ugyanazt a tartalmat,
a beavatkozás tényét tárja elénk, az
utóbbi kifejezési forma azonban illeszkedik a pogány hősepika keresztyéni
átértelmezésére irányuló szándékhoz.
„Szent László-legendánk velejében azonos táltosmondáinkkal” – szögezte le
László Gyula.
A kozmikus küzdelem legszebb ábrázolásaival az (ázsiai) hunok emlékei
között találkozunk. Az ún. ordoszi veretek többsége bronzból készült, de a
keshenzuangi temető 1956-ban feltárt
140. számú sírjából előkerült türkizzel díszített arany övveret is. László
Gyula volt az, aki felhívta a figyelmet
a magyar kutatásban arra, hogy ezeken a vereteken a küzdők felett egy
„Hét éccaka, hét nap, hét szëmpillantásig
vágták ëgymást. A hetegyik esztendőre
a Dumós-Hátú-Vitéz úgy állott előttë
në, ingbe’, gatyába’.
– Këgyelëm előtted, Szőlő-Szűlt-Kálmány!”
– mondja legyőzött ellenfele. A kegyelem elnyerésének feltétele az elátkozott
világ és hősök megváltása.
Annak a ténynek, hogy a Szent Lászlólegenda falképein a kegyelem megadása
helyett lefejezik a kunt, a keresztényi
átértelmezésben van a magyarázata.
Az erőszakos leányrabló fővesztéssel
bűnhődött tettéért.
kiterjesztett szárnyú madár „lebeg,
világos jeléül annak, hogy itt nem hétköznapi életkép visszaadásáról van
szó, hanem kultikus küzdelemről”.
(3. kép) Erről a madárábrázolásról megállapítható, hogy alighanem a leánynak,
a hősepikában gyakorta pacsirta alakjában feltűnő Világ-Szépségének a megjelenítése, akinek a kezéért a küzdelem
folyik. A lány tehát – a korábbi vélekedésekkel szemben – szerepel a küzdelmet ábrázoló keleti előzményeken!
Ennek a kozmikus párviadalnak a Kárpátok medencéjéből, az avar korból is

van párhuzama – erre is László Gyula figyelmeztetett. „Úgy látszik, az avarság
belső-ázsiai rétege magával hozta ide
a Kárpát-medencébe a világfa hitét és
a későbbi Szent László-legenda alapját
képező kozmikus küzdelem mítoszát.
Megkockáztathatjuk a feltevést, hogy
a magyar néphez is az avar-kor népeitől (az onoguroktól) öröklődött a két
mítosz.” Pillanatnyilag magam sem tudok jobb magyarázatot.

Lefejezés
A magyar hősepikára az a jellemző, hogy
a győztes megkegyelmez a legyőzöttnek.

 3. k é p | A k ü z d e l e m j e l e n e t e e g y o r d o s z i ö v v e r e t e n (L á s z l ó G y u l a n y o m á n)

Pihenés

(4. kép)
A Szent László-legenda zárójelenetének
leírása hiányzik a legenda szövegéből,
s a feltárt magyar hősepika szövege
sem tartalmazza. Kiváló képi párhuzama
van viszont az ún. szibériai aranyak között, amelyre a magyar szakirodalomban
Nagy Géza hívta fel elsőként a figyelmet.
Az aranyból készült övcsatpáron, illetve
a középkori falképeken látható jelenet
értelmezése azóta is foglalkoztatja a kutatást. A kérdéses övcsatot leginkább az
i. e. IV–III. századba szokás keltezni, és
a tegez, ill. a női fejdísz formája alapján
a szkítákhoz kötik, mások viszont a hu-
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a hősepikában a „bő Magyarországon”
található „roppantott város” ihlette-e a
Szent László-legendát ábrázoló falképek kezdő jelenetét, vagy éppen fordítva történt, nehéz egyértelműen eldönteni. Csak az összefüggés nyilvánvaló.

Csatajelenet
A feltárt hősepikában nem szerepel
csatajelenet. Úgy látszik, hogy ennek
a beillesztése a legenda eseménytörténetébe a keresztényi átfogalmazás
következménye. (1. kép)

1. kép | A küzdelem jelenete a Szent
L á s z l ó - l e g e n d á b a n (G e l e n c e, S z é k e l y f ö l d)

László és a kun küzdelme
A hősepikában a két fél-világi vitéz
viadala soha nem zajlik az egyik vagy
másik hős otthonában, hanem mindig
semleges helyen. Ez utóbbi a Világ-Fája alatt lévő „aranyszőlősön”, illetve „a
feketë fëlhő járásában” található.
A Világ-Fája c. történetben így szól
a főhős riválisához, GriffmadárVitézhez: „Idë hallgass! Két nagy vitéz
a Fődön nem élhet és Világ-Szépségi
kettinké nem lëhet. Vagy a tied, vagy
az enyím! Amëlyik kettőnk közű’ erősebb lësz, azé lësz Világ-Szépségi!”
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A két fél-világi vitéz párviadalát illetően
figyelmet érdemlő párhuzamra találunk
egy 1725. évi debreceni boszorkányper anyagában. Arra a kérdésre, „Ha
Tátos, micsoda erejek s tisztek van a
tátosoknak?”, így válaszol a kérdezett:
„Viaskodnak az égben a birodalomért.”
Ezt a kozmikus méretű párviadalt a
magyar szóbeli hagyományban sehol
másutt fel nem lelhető módon és érzékletességgel mutatja be az előadó.
A Világ-Eleve-Kardja c. történet egyik
változatában ez áll:
„Hét esztendeig, hét szëmpillantásig
mindé’ vágták ëgymást, a két nagy vitéz
embër. Errő’ së ëgy gomb, mëg arró’ së
ëgy gomb!
– Nézd – azt mondja –, Szëgény-János,
mënjőnk ölre! Ëggyübebírkoztak hëgyet,
vőgyet! A hëgyeket betúrták laposra –
errő’ së ëgy gomb, mëg arró’ së ëgy gomb!”
Az idézett szövegből az következtethető, hogy a párviadal nem a birkózással
kezdődik. Először – minden bizonnyal
– lovon küzdenek meg egymással. Ez
látható a Szent László-legenda csatajelenetében is. Nincs is ebben semmi
meglepő. Vargyas Lajos annak idején
számos példát hozott erre a gyakorlatra a török és mongol hősepikából.
A két fél-világi vitéz láthatóan „ëgyforma
erőben, ëgyforma tudományban” van.
Önerejéből egyikük sem képes legyőzni ellenfelét. Ezt igazolja a falképeknek
a csatajelenetet bemutató mozzanata:
amint a kilőtt nyílvesszők lepattognak az
egyikről, éppúgy hatástalan a másik kopjája, noha átdöfi ellenfelét.
A sebezhetetlenség / egyenlő erő képi
megjelenítésének nincsenek nyugati párhuzamai. Annál több keleti előzménye ismert. A sebezhetetlen hősök lóháton való
küzdelmét egy közép-ázsiai, pendzsikenti
falképen is ábrázolták. Az a tény, hogy
a Szent László-legenda falképein ezt csatajelenetbe illesztették, minden bizonnyal
annak a következménye, hogy a történetet a kerlési ütközethez kapcsolták.
Miután a küzdők leszállnak a lóról, ölre
mennek. Ilyen, lábon folytatott párvidal
látható egy szogd tálon is, ahol a sebezhetetlenséget is hangsúlyozzák. (2. kép)

Közös jellemzője a legendának és a keleti előzményeknek, hogy a küzdő hősök egyikének döfőfegyvere, kopjája /
lándzsája, a másikának íja van.
Nyilvánvaló, hogy a két fél-világi vitéz küzdelmét csak külső beavatkozás döntheti el. „Míg a világ a világ,
ők verekëdhetnek ëggyütt, a’ má’ biztos, mer’ a fél-világnak a tudománya
bennë van őbennë is, mëg a fiamba’ is.
Ők, míg a világ a világ, ëgyütt mindé’
verekëdhetnek, ëgymásbó’ a vért úgy
bontsák ki mind a patak, de itt halott nem lësz. Itt – azt mondja – más
mëgoldás këll!” Az idézett szavakat
a főhős ellenfelének az anyja, az AlVilág boszorkánya mondja, aki a megoldást is tudja: „Világ-Szépségë, majd
akit ő kiválaszt, azé’ lësz!”
A leány a magyar hősi epika egyik jelenetében piros, illetve fekete rózsát
nyújt át a küzdőknek, s borral kínálja
őket. Alföldi András volt az, aki rámutatott arra, hogy az ún. serlegkínálás
„az egész steppevilág egy sajátos tiszteletadási formája”-ként értelmezendő.
A serlegkínálás jelenete nem szerepel
a Szent László-legendának sem a szöveges leírásaiban, sem a képi ábrázolásain. A bor, illetve a piros / fekete
rózsa átnyújtása helyett a falképeken
azt látjuk, hogy a leány László bárdjával elvágja a kun horgasinát. Mint
László Gyula fogalmazott: „Nyilvánvaló itt a bikák képében küzdő táltosok
meséjének az áthallása, azok is csak
Achilles-inukon voltak sebezhetők.”

Azaz: a mintát adó megrendelő előtt
ismert volt a hősöknek állatalakban
való küzdelme. Lényegét tekintve, ez a
képi fogalmazás ugyanazt a tartalmat,
a beavatkozás tényét tárja elénk, az
utóbbi kifejezési forma azonban illeszkedik a pogány hősepika keresztyéni
átértelmezésére irányuló szándékhoz.
„Szent László-legendánk velejében azonos táltosmondáinkkal” – szögezte le
László Gyula.
A kozmikus küzdelem legszebb ábrázolásaival az (ázsiai) hunok emlékei
között találkozunk. Az ún. ordoszi veretek többsége bronzból készült, de a
keshenzuangi temető 1956-ban feltárt
140. számú sírjából előkerült türkizzel díszített arany övveret is. László
Gyula volt az, aki felhívta a figyelmet
a magyar kutatásban arra, hogy ezeken a vereteken a küzdők felett egy
„Hét éccaka, hét nap, hét szëmpillantásig
vágták ëgymást. A hetegyik esztendőre
a Dumós-Hátú-Vitéz úgy állott előttë
në, ingbe’, gatyába’.
– Këgyelëm előtted, Szőlő-Szűlt-Kálmány!”
– mondja legyőzött ellenfele. A kegyelem elnyerésének feltétele az elátkozott
világ és hősök megváltása.
Annak a ténynek, hogy a Szent Lászlólegenda falképein a kegyelem megadása
helyett lefejezik a kunt, a keresztényi
átértelmezésben van a magyarázata.
Az erőszakos leányrabló fővesztéssel
bűnhődött tettéért.
kiterjesztett szárnyú madár „lebeg,
világos jeléül annak, hogy itt nem hétköznapi életkép visszaadásáról van
szó, hanem kultikus küzdelemről”.
(3. kép) Erről a madárábrázolásról megállapítható, hogy alighanem a leánynak,
a hősepikában gyakorta pacsirta alakjában feltűnő Világ-Szépségének a megjelenítése, akinek a kezéért a küzdelem
folyik. A lány tehát – a korábbi vélekedésekkel szemben – szerepel a küzdelmet ábrázoló keleti előzményeken!
Ennek a kozmikus párviadalnak a Kárpátok medencéjéből, az avar korból is

van párhuzama – erre is László Gyula figyelmeztetett. „Úgy látszik, az avarság
belső-ázsiai rétege magával hozta ide
a Kárpát-medencébe a világfa hitét és
a későbbi Szent László-legenda alapját
képező kozmikus küzdelem mítoszát.
Megkockáztathatjuk a feltevést, hogy
a magyar néphez is az avar-kor népeitől (az onoguroktól) öröklődött a két
mítosz.” Pillanatnyilag magam sem tudok jobb magyarázatot.

Lefejezés
A magyar hősepikára az a jellemző, hogy
a győztes megkegyelmez a legyőzöttnek.

 3. k é p | A k ü z d e l e m j e l e n e t e e g y o r d o s z i ö v v e r e t e n (L á s z l ó G y u l a n y o m á n)

Pihenés

(4. kép)
A Szent László-legenda zárójelenetének
leírása hiányzik a legenda szövegéből,
s a feltárt magyar hősepika szövege
sem tartalmazza. Kiváló képi párhuzama
van viszont az ún. szibériai aranyak között, amelyre a magyar szakirodalomban
Nagy Géza hívta fel elsőként a figyelmet.
Az aranyból készült övcsatpáron, illetve
a középkori falképeken látható jelenet
értelmezése azóta is foglalkoztatja a kutatást. A kérdéses övcsatot leginkább az
i. e. IV–III. századba szokás keltezni, és
a tegez, ill. a női fejdísz formája alapján
a szkítákhoz kötik, mások viszont a hu-

Magyar hősepika | 2. rész

ON THE ELUSIVE HUNGARIAN HEROIC TALE, PART 2
During the development of ancient communities, epic stories about supernatural ancestors were treated differently than those about the common folk. In
the heyday of clan-based society, these stories were sung as heroic poetry, which then transformed into epical works. For more than one and a half century,
the scientific community has argued that only fragments remain of an elusive major Hungarian legend, scattered in chronicles and the oral tradition.
Historian István B. Kovács believes that he may have been able to piece together this heroic epic based on the tales told by Viktor Busa of Rimaszécs. This
article proposes to present its main elements.

80
 5 . k é p | A pihené s jelenetét ábr á zoló s zibér iai öv ver et

nok emlékei közé sorolják. Van olyan
felfogás is, amely szerint „...a két azonos
mintájú övcsat ősmagyar termék lehet”.
Az áttört művű arany övcsatpár mindkét darabján ugyanaz a jelenet, egy
kilencágú fa, rajta ún. gorütosz (íj- és
nyíltegez), valamint fegyveröv, a fa
alatt két férfi, két ló, és egy nő látható. Az ülő férfi mindkét kezével a felnyergelt lovak kantárszárát fogja, a
másik férfi a földön fekszik, testével
jobb oldalára fordul, mindkét lábát az
ülő férfi lábaira fekteti, bal keze a leány ölébe hajtott feje alatt van, jobb
keze a deréktájon érinti ismét a testét. A férfi testhelyzete és lehunyt szeme
alvásra utal. A magas sapkát és kaftánt viselő leány keze a férfi haját érinti. (5. kép)
A hajban való turkálásra Fettich Nándor
figyelt fel, megállapítva, hogy „...a leány mindkét ábrázoláson keleties kedveskedéssel a vitéz haját tisztogatja”.
László Gyula nyomán az arany övcsatpáron és a falképeken látható ábrázolást egyaránt szerelmi jelenetként szokás értelmezni. Az egyik ezt igazolni
hivatott érv éppen az alvó hős hajában
való turkálás, azaz a fejbenézés, a másik pedig a fára függesztett felszerelés /
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fegyverzet. Vélik ezt annak ellenére is,
hogy magát az alvást Demény István Pál
nyomán ma már hősi álomként fogjuk
fel, s ezt az értelmezést utóbb László Gyula is elfogadta. A hősi álom oka
nyilvánvalóan nem a nász, hanem a két
fél-világi vitéznek az egész-világi vitéz
címéért folytatott megelőző küzdelme.
László Gyula az ábrázolásokat – az általa tudatosított ellentmondások ellenére
is – az Elcsalt menyecske / Molnár Anna
című balladánkkal hozta kapcsolatba.
Ez utóbbinak a bevonása a Szent László-legenda értelmezésébe azonban több
mint problematikus, mert a legendában,
s még inkább az alapjául szolgáló hősepikában lányról, sőt, nyilvánvalóan
szűzről van szó. A balladában viszont
egy anya szerepel, aki az őt elcsaló vitéznek, nem pedig megszabadítójának a
fejébe néz, férjezett, gyerekes asszony
elcsalása pedig nem leányrablás.
Az arany övcsatpáron, illetve a középkori falképeken látható ábrázolás értelmezése – bár összefüggésük teljesen
nyilvánvaló – nem azonos.
Bármennyire is meglepő, eleddig nemhogy választ nem kerestek rá, fel sem
vetették a kérdést: ha az arany övcsat-
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páron egy intim, szerelmi jelenet látható, mit keres ott egy másik férfiú? A fára
akasztott fegyverzetet, illetve felszerelést illetően László Gyula – Nagy Géza
nyomán – így fogalmazott: „Jól látható,
hogy a fekvő vitéz tegezét és íját a fára
akasztotta”. Azaz, mindketten úgy
gondolták, hogy a győztes, alvó vitéz
fegyverzete van a fán. Amint azonban
majd a továbbiakban látni fogjuk, az íj
a Rossz-at megjelenítő vitéz fegyvere,
míg a Jó-t képviselő, győztes vitéz mindig lándzsával harcol, amiből viszont
az következik, hogy a fára függesztett
tegez nem a győztesé, hanem a vesztesé. Ennek bizonyságaként hozható fel,
hogy az arany övcsatpáron nem csupán
tegez van a fára függesztve, hanem öv
is. László Gyula erre a tényre csupán
Grjaznov tanulmányának a megismerésekor figyelt fel, ám átsiklott fölötte.
Az utóbbi körülmény kizárja, hogy az öv
a fekvő alaké, azaz a győztesé legyen,
hisz annak az öve jól láthatóan ott van
rajta! Arra utal, hogy az övtől való megfosztás az alávetettség jele. A bemutatott értelmezést az Irenszej c. burját
hősének egyik mozzanata is megerősíti.
„Fekete palotát látott; / Felhők fölé
fúrta csúcsát. / Palota piros falánál, /
Palánk szélén, kurta karón / Huszonhét
ló feje függött. / Huszonhét legénynek
nyila, / Íjja függött kurta karón.”
A kiaggatott lófejek és tegezek ugyanazt a tartalmat fejezik ki az idézett
hősénekben, mint a kilencvenkilenc
koponyából álló kunyhó képzete a magyar hősepikában. Azokra emlékeztet,
akiknek a világjárása az adott helyen
ért kényszerű véget. A jelenet a két félvilági vitéz párviadalát követő helyzetet
örökíti meg. A két – ábrázolásuk alapján
is –, eredetileg egyenrangú hős egyikét,
a fegyverzetétől és övétől megfosztott
vesztest ülve, a lovak kantárát fogva,
azaz szolgaként ábrázolja. Vélhetően
ennek jelképes kifejezése az is, hogy
a győztes lába a vesztes lábán nyugszik.
A szokásos hősepikai fogalmazás szerint a küzdelmet követően „hét nap, hét
éccaka, hét szempillantásig” tartó hősi
álomba zuhant győztesnek a fejét a lány

az ölébe veszi, s a hajában turkálva kedveskedik neki. A győztes immáron nem
csupán méltó, de jogosult is az „egészvilági-vitéz” címre és Világ-Szépsége kezére. Az a felfogás tehát, amely a tárgyalt nyugat-szibériai arany övcsatpár
esetében a fára függesztett fegyverzetben, illetve felszerelésben szerelmi jelképet lát, a továbbiakban tarthatatlan.
Más a helyzet a keresztényesített pogány hősepika, azaz a Szent László-legenda esetében. A zárójelenetből hiányzik (a lovakon kívül) a másik férfialak,
a főhős legyőzött riválisa – nem véletlenül: őt ugyanis a pogány hősepikai történet átértelmezése következtében, mint
leányrablót, már az előző jelenetben
lenyakazták. Itt nem a legyőzött vitéznek, hanem a pogány hősepika győztes
vitézének a szerepét átvevő királynak
a fegyverzetét és felszerelését (különböző kombinációkban: lándzsa, kard, illetve
mellvért, pajzs, vaskesztyű) látjuk a fán.
A szerelmi jelképi interpretáció tehát
a legenda esetében továbbra is helytálló.
A falképeken találhatók egyedi mozzanatok is. Kettőre térek ki.

László Gyula volt az, aki éles szemmel
felfigyelt a Szent László-legendának a
szepességi Vitfalva templomában található ábrázolására, ahol is a lenyakazást bemutató résznél a kun süvege
a fára van akasztva, „testét pedig holló
és róka tépi”. A kun lándzsára tűzött
feje a képciklus zárójelenetében is
látható. (6. kép) Ez a jelenet megtalálható a szepesmindszenti, póniki és
szentmihályfai freskón is – az utóbbin
a szemét vagdaló madár ábrázolásával együtt. A vitfalvi és szentmihályfai
falképeken látható ábrázolásnak a tökéletes prózai megfogalmazása egyik
történetünk sajátja. Amikor a legyőzött
sárkány kegyelmet kér a főhőstől, ő így
válaszol: „Nem, csúnya férëg! Kutya,
holló hordja a szëmëd!” (A róka tehát
valójában kutya!) Mindez csak megerősíti a fentebb mondottakat.
A vitfalvi falkép egy további mozzanata
is különleges és egyedi. A leány ölében
fekvő László királyt itt nem a küzdelem szokásos helyszínén, azaz a VilágFája alatt ábrázolják. (7. kép) László
Gyula ezt a jelenetet így értelmezte:

„A pihenés »várban« játszódó jelenete az angyalok hozta korona motívumával”. Egy másik helyen megjegyezte, hogy „nem földi, hanem égi
hatalmak illették ezzel fejét”, azaz
koronája égi korona.
A Gömörben feltárt hősepika egyértelművé teszi, hogy a korona (a kard
mellett) az „egész-világi vitéz” jelképe,
vagyis viselésére csakis az jogosult,
aki győztesen kerül ki a két fél-világi
vitéz küzdelméből. S valóban égi korona, hisz átadásának a helyszíne nem
valamiféle „vár”, hanem az Ég-Világ,
Világ-Szépsége otthona. A vitfalvi képen a koronát angyalok adják át neki,
akik a pogány hősepika keresztyéni átértelmezését követően a VilágSzépsége állandó kíséretét képező
tündérek szerepkörét örökölték. A korona és kard motívuma, kapcsolódásuk
azért is érdemel különös figyelmet,
mert egy olyan mozzanatra emlékeztet, amely jól ismert a Képes Krónikából. Ez pedig ama bizonyos várkonyi
jelenet, amikor I. András király felszólítja öccsét, Béla herceget (egyébként
Szent László apját), hogy válasszon az
elébe helyezett korona és kard közül.

 6 . k é p | „ Kutya, holló hordja a szemed!“ (V it f alva, v. S zepe s vm.)
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nok emlékei közé sorolják. Van olyan
felfogás is, amely szerint „...a két azonos
mintájú övcsat ősmagyar termék lehet”.
Az áttört művű arany övcsatpár mindkét darabján ugyanaz a jelenet, egy
kilencágú fa, rajta ún. gorütosz (íj- és
nyíltegez), valamint fegyveröv, a fa
alatt két férfi, két ló, és egy nő látható. Az ülő férfi mindkét kezével a felnyergelt lovak kantárszárát fogja, a
másik férfi a földön fekszik, testével
jobb oldalára fordul, mindkét lábát az
ülő férfi lábaira fekteti, bal keze a leány ölébe hajtott feje alatt van, jobb
keze a deréktájon érinti ismét a testét. A férfi testhelyzete és lehunyt szeme
alvásra utal. A magas sapkát és kaftánt viselő leány keze a férfi haját érinti. (5. kép)
A hajban való turkálásra Fettich Nándor
figyelt fel, megállapítva, hogy „...a leány mindkét ábrázoláson keleties kedveskedéssel a vitéz haját tisztogatja”.
László Gyula nyomán az arany övcsatpáron és a falképeken látható ábrázolást egyaránt szerelmi jelenetként szokás értelmezni. Az egyik ezt igazolni
hivatott érv éppen az alvó hős hajában
való turkálás, azaz a fejbenézés, a másik pedig a fára függesztett felszerelés /
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fegyverzet. Vélik ezt annak ellenére is,
hogy magát az alvást Demény István Pál
nyomán ma már hősi álomként fogjuk
fel, s ezt az értelmezést utóbb László Gyula is elfogadta. A hősi álom oka
nyilvánvalóan nem a nász, hanem a két
fél-világi vitéznek az egész-világi vitéz
címéért folytatott megelőző küzdelme.
László Gyula az ábrázolásokat – az általa tudatosított ellentmondások ellenére
is – az Elcsalt menyecske / Molnár Anna
című balladánkkal hozta kapcsolatba.
Ez utóbbinak a bevonása a Szent László-legenda értelmezésébe azonban több
mint problematikus, mert a legendában,
s még inkább az alapjául szolgáló hősepikában lányról, sőt, nyilvánvalóan
szűzről van szó. A balladában viszont
egy anya szerepel, aki az őt elcsaló vitéznek, nem pedig megszabadítójának a
fejébe néz, férjezett, gyerekes asszony
elcsalása pedig nem leányrablás.
Az arany övcsatpáron, illetve a középkori falképeken látható ábrázolás értelmezése – bár összefüggésük teljesen
nyilvánvaló – nem azonos.
Bármennyire is meglepő, eleddig nemhogy választ nem kerestek rá, fel sem
vetették a kérdést: ha az arany övcsat-
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páron egy intim, szerelmi jelenet látható, mit keres ott egy másik férfiú? A fára
akasztott fegyverzetet, illetve felszerelést illetően László Gyula – Nagy Géza
nyomán – így fogalmazott: „Jól látható,
hogy a fekvő vitéz tegezét és íját a fára
akasztotta”. Azaz, mindketten úgy
gondolták, hogy a győztes, alvó vitéz
fegyverzete van a fán. Amint azonban
majd a továbbiakban látni fogjuk, az íj
a Rossz-at megjelenítő vitéz fegyvere,
míg a Jó-t képviselő, győztes vitéz mindig lándzsával harcol, amiből viszont
az következik, hogy a fára függesztett
tegez nem a győztesé, hanem a vesztesé. Ennek bizonyságaként hozható fel,
hogy az arany övcsatpáron nem csupán
tegez van a fára függesztve, hanem öv
is. László Gyula erre a tényre csupán
Grjaznov tanulmányának a megismerésekor figyelt fel, ám átsiklott fölötte.
Az utóbbi körülmény kizárja, hogy az öv
a fekvő alaké, azaz a győztesé legyen,
hisz annak az öve jól láthatóan ott van
rajta! Arra utal, hogy az övtől való megfosztás az alávetettség jele. A bemutatott értelmezést az Irenszej c. burját
hősének egyik mozzanata is megerősíti.
„Fekete palotát látott; / Felhők fölé
fúrta csúcsát. / Palota piros falánál, /
Palánk szélén, kurta karón / Huszonhét
ló feje függött. / Huszonhét legénynek
nyila, / Íjja függött kurta karón.”
A kiaggatott lófejek és tegezek ugyanazt a tartalmat fejezik ki az idézett
hősénekben, mint a kilencvenkilenc
koponyából álló kunyhó képzete a magyar hősepikában. Azokra emlékeztet,
akiknek a világjárása az adott helyen
ért kényszerű véget. A jelenet a két félvilági vitéz párviadalát követő helyzetet
örökíti meg. A két – ábrázolásuk alapján
is –, eredetileg egyenrangú hős egyikét,
a fegyverzetétől és övétől megfosztott
vesztest ülve, a lovak kantárát fogva,
azaz szolgaként ábrázolja. Vélhetően
ennek jelképes kifejezése az is, hogy
a győztes lába a vesztes lábán nyugszik.
A szokásos hősepikai fogalmazás szerint a küzdelmet követően „hét nap, hét
éccaka, hét szempillantásig” tartó hősi
álomba zuhant győztesnek a fejét a lány

az ölébe veszi, s a hajában turkálva kedveskedik neki. A győztes immáron nem
csupán méltó, de jogosult is az „egészvilági-vitéz” címre és Világ-Szépsége kezére. Az a felfogás tehát, amely a tárgyalt nyugat-szibériai arany övcsatpár
esetében a fára függesztett fegyverzetben, illetve felszerelésben szerelmi jelképet lát, a továbbiakban tarthatatlan.
Más a helyzet a keresztényesített pogány hősepika, azaz a Szent László-legenda esetében. A zárójelenetből hiányzik (a lovakon kívül) a másik férfialak,
a főhős legyőzött riválisa – nem véletlenül: őt ugyanis a pogány hősepikai történet átértelmezése következtében, mint
leányrablót, már az előző jelenetben
lenyakazták. Itt nem a legyőzött vitéznek, hanem a pogány hősepika győztes
vitézének a szerepét átvevő királynak
a fegyverzetét és felszerelését (különböző kombinációkban: lándzsa, kard, illetve
mellvért, pajzs, vaskesztyű) látjuk a fán.
A szerelmi jelképi interpretáció tehát
a legenda esetében továbbra is helytálló.
A falképeken találhatók egyedi mozzanatok is. Kettőre térek ki.

László Gyula volt az, aki éles szemmel
felfigyelt a Szent László-legendának a
szepességi Vitfalva templomában található ábrázolására, ahol is a lenyakazást bemutató résznél a kun süvege
a fára van akasztva, „testét pedig holló
és róka tépi”. A kun lándzsára tűzött
feje a képciklus zárójelenetében is
látható. (6. kép) Ez a jelenet megtalálható a szepesmindszenti, póniki és
szentmihályfai freskón is – az utóbbin
a szemét vagdaló madár ábrázolásával együtt. A vitfalvi és szentmihályfai
falképeken látható ábrázolásnak a tökéletes prózai megfogalmazása egyik
történetünk sajátja. Amikor a legyőzött
sárkány kegyelmet kér a főhőstől, ő így
válaszol: „Nem, csúnya férëg! Kutya,
holló hordja a szëmëd!” (A róka tehát
valójában kutya!) Mindez csak megerősíti a fentebb mondottakat.
A vitfalvi falkép egy további mozzanata
is különleges és egyedi. A leány ölében
fekvő László királyt itt nem a küzdelem szokásos helyszínén, azaz a VilágFája alatt ábrázolják. (7. kép) László
Gyula ezt a jelenetet így értelmezte:

„A pihenés »várban« játszódó jelenete az angyalok hozta korona motívumával”. Egy másik helyen megjegyezte, hogy „nem földi, hanem égi
hatalmak illették ezzel fejét”, azaz
koronája égi korona.
A Gömörben feltárt hősepika egyértelművé teszi, hogy a korona (a kard
mellett) az „egész-világi vitéz” jelképe,
vagyis viselésére csakis az jogosult,
aki győztesen kerül ki a két fél-világi
vitéz küzdelméből. S valóban égi korona, hisz átadásának a helyszíne nem
valamiféle „vár”, hanem az Ég-Világ,
Világ-Szépsége otthona. A vitfalvi képen a koronát angyalok adják át neki,
akik a pogány hősepika keresztyéni átértelmezését követően a VilágSzépsége állandó kíséretét képező
tündérek szerepkörét örökölték. A korona és kard motívuma, kapcsolódásuk
azért is érdemel különös figyelmet,
mert egy olyan mozzanatra emlékeztet, amely jól ismert a Képes Krónikából. Ez pedig ama bizonyos várkonyi
jelenet, amikor I. András király felszólítja öccsét, Béla herceget (egyébként
Szent László apját), hogy válasszon az
elébe helyezett korona és kard közül.

 6 . k é p | „ Kutya, holló hordja a szemed!“ (V it f alva, v. S zepe s vm.)
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Vedres György-díj, 2019
A Vedres György-díj elnyerésére május
8-ig lehetett pályázni megépült és használatbavételi engedéllyel rendelkező iskola
vagy kórház tervezésével. Az 1987. január
22-én elhunyt Ybl-díjas mester nevét viselő, özvegye által alapított díjat 2013 óta
minden második évben adják át olyan 40
év alatti építészeknek, akik oktatási vagy
egészségügyi tervezésével kiemelkedő
építészeti alkotást hoztak létre. A Tima
Zoltán, Vadász Bence, Marosi Miklós és
Földes László Ybl-díjas építészekből álló
bizottság javaslata alapján idén Juhász
Balázs – a kemecsei járási tanuszoda
épületéért –, valamint Vadász Balázs – a
budakeszi Mosolyvár bölcsőde épületéért
– részesült az elismerésben.

Zsigmond 60 kiállítás
A rácalmási Jankovich-kúriában június 28án megnyílt Zsigmond László, Zsigmond
Ágnes, valamint a Kvadrum Építésziroda
– Balassa Endre, Bata Tibor, Heil Tibor†,
Jánosi János, Robogány Andrea – kiállítása. Köszöntőbeszédet mondott Schrick
István polgármester, valamint Dévényi
Sándor DLA Kossuth-díjas építész. A kiállítás július 7-ig volt megtekinthető.

ICOMOS, 2019
Átadták az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság műemlékek felújításáért és gondozásáért odaítélt
díjait a műemléki világnaphoz kapcsolódva. Elismerésben részesült a balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Háza
(Sugár Péter DLA, Varga Piroska),
a budajenői magtár (Csóka Balázs
DLA), az I. kerületi, egykori budai
városháza (Szabó Levente DLA) és
a gacsályi református templom felújítása. Példaadó műemlékgondozásért díjat vehetett át Rédai Zsolt,
a füzérradványi kastély gondnoka,
valamint Hajtó Géza és a nagylózsi egyházközösség a nagylózsi templom tíz
éven át tartó helyreállításáért.
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A Kós Károly Egyesülés idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját,
melynek kapcsán nagyszabású ünnepségsorozatot szervez 2019 második felében.

A KKE30 ünnepségsorozata az előkészítő munka milyenségétől függetlenül ünnep és születésnap. Az ünnep mélysége és szellemisége az eddigi mulasztásaink, illetve elvégzett munkáink és elkötelezettségünk keverékéből fog állni. Magunknak is be kell vallanunk az
Egyesüléshez való viszonyunkat, a jövőbeli hozzáállásunkat, illetve azt is, ha ez már idejétmúlt, és nem folytatható. Ezeknek a gondolatoknak a megszülése és kimondása perszonális feladat minden tag számára. A születésnap kapcsán eljött az idő az újjászületésre.
Az Egyesülés jelenlegi formájában, szellemi, lelki és gazdasági valójában megérett erre. Új, megerősített tagságra, és megújulásra van
szükség. Nem új alapokra, hanem frissítésre, újjáalakulásra kell szövetkeznünk. Nem a létrehozókat kell követni, hanem azt, amit ők
is követtek. Az ünnepségsorozat célja, hogy egy megújult tagság folytassa az előző 30 év munkáját.

Sulyok Miklós: Bodonyi
Csaba építészete
Sulyok Miklós tematikus egységekre
bontva elemzi Bodonyi Csaba építész
életművét. Bemutatja a Nyíregyházán
született, majd Miskolchoz mindmáig
szorosan kötődő építész szakmai pályáját az 1970-es évek szigorúan konstruktív, funkcionalista szemléletétől kezdve
a kétezres évek árnyaltabb, regionalista
karakterű megközelítéséig.
Huszonöt esztendeig betöltve Tokaj főépítészi posztját, Bodonyinak módja volt
a gyakorlatban is alkalmazni az 1980-as
évek elején megfogalmazott urbanisztikai elveit. A könyv részletesen elemzi az
építész iskolateremtő tevékenységét, az
általa vezetett Miskolci Építész Műhely
időszakát 1978–1990 között, bemutatja
a korszak építészeti tervezésének társadalmi viszonyait, az ÉSZAKTERV miskolci
tervezőiroda jellemzőit.
A kötetben az egyetemi tervektől a főműveken át a megvalósulatlan tervekig
és a településrendezési elképzelésekig
gazdag képi és rajzi anyag, valamint a
tervező tömör leírásai és a szerző elemzései világítják meg Bodonyi Csaba építészetét és filozófiáját.
Terjedelem: 208 oldal
Kiadó: MMA Kiadó
Kiadás éve: 2019

„ AZ EGYESÜLÉSNEK FIATA LN A K K ELL M A RA D N I A ,
HOGY FŐNIXMADÁRKÉNT
ÚJRA ÉS ÚJRA SZÜLESSEN, ÉS ÁLLANDÓAN
V Á LTO Z Ó A L A K B A N É S
FORMÁBAN TELJESÍTSE
F E L A D A T Á T: F E N N T A R T S A
ÉS MEGÚJÍTSA AZ ÉPÍTÉS Z E T E M B E R- N Y E LV É T,
AZT A VI L ÁG B ESZÉD ET,
M E LY B E N A Z O T T H O N
OT TH O NT J ELENT, A SZENT
TÉR SZENT TER ET, ÉS AZ
ÉPÍTÉSZET AZ ARCHÉK
T E K T O N I K Á J ÁT J E L E N T S E .”
Makovecz Imre

Nyitórendezvény
Várhatóan ez év szeptember végén az
óbudai Róka-hegy bányaudvarának természeti környezetében egy aktuális
munkák bemutatásával kezdődő kiállítás
és megnyitó, ahol az Egyesülés tagsága
valamiféle jelet is szeretne hagyni a bányaudvarban. Meghívottak lesznek: az
Egyesülés valahai, jelenlegi, és reményeink szerint jövőbeli tagsága, és az Egyesüléssel kapcsolatban állt, álló emberek.

Kiállítássorozat
A Héttorony Fesztivál 11 helyszínéhez
kapcsolódó kamarakiállítások és előadások az Egyesülés elmúlt 30 évéről,
és lehetséges jövőjéről.
Várható helyszínek:
Makó, Kakasd − faluház, Lendva –
kulturális központ, Szigetvár, Neszmély
– iskola, Csenger – iskola, Százhalombatta – szabadtéri kiállítás, Zalaszentlászló − faluház, Szabadka – zsinagóga,
Kassa, Csíkszereda.

Zárórendezvény
Budai Vígadó, november 20.
A szervezés alatt lévő programnak megfelelően egész napos zárókonferencia és
kiállítás, összekapcsolódva az esti Héttorony Fesztivál zenei programjával, az
Egyesülés által meghívott neves hazai és
külföldi előadók részvételével.
3+1: Egy, a kiállításhoz és
zárórendezvényhez kapcsolódó jel
állítása a Budai Vigadó előtt.

A szervezőbizottság vezetői: Buella Mónika, Csernyus Lőrinc, Jánosi János, Zsigmond László

„...de szeretnék három olyan tényezőre figyelmeztetni, ami ezt az Egyesülést veszélyezteti. Veszélyezteti kívülről és belülről.
Mert minden létező élő szervezet ki van téve a megmerevedés, a kanonizálódás, a pusztulás veszélyének. A világon semmi
sem örök, a kérdés csak az, hogy egy ilyen organizmusnak milyen az életritmusa. ...Az egyik ilyen veszély tehát az, hogy
a társaság kanonizálódik, ami ismétléseket jelent, a megújulás készségének bizonyos mértékű elhalását. A másik dolog,
amire figyelmeztetni szeretnék, az a forrásterület szem elől tévesztése. Az eredeti célkitűzés szó szerint úgy szólt, hogy a
szabad szellemi élet intézményes formája legyen. Na mármost, azt gondolom, hogy előfordulhat, hogy az eszme megvalósításának és formába öntésének iszonyatos munkája közepette elveszítjük a forrást. És azok a fiatalok, akik ezt a forrást
valami bonyolult és dadogó formában tőlünk kapták meg, már nem lesznek képesek maguk is továbbadni az utánunk jövőknek, mert önmaguk nem képesek arra, vagy nem tartják fontosnak, hogy a forrást magukba fogadják. Nem is könnyű dolog
ez, irtózatosan nehéz, sok lemondással, belső erőfeszítéssel jár, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez fontos feladat, talán
a legfontosabb, azért kell ezt ismételgetnem, mert nekünk, öregeknek már nincs sok időnk hátra, és azután teljesen magatokra lesztek hagyatva, és a forrást addig meg kell találnotok, mert különben nagy baj lesz. A harmadik veszélyforrás a külső világ, a globalizálódás. Valószínűleg mi magunk sem vesszük észre, hogy ez a hatás milyen mélységig hatolt már belénk.
Irtózatos erőről van szó, amellyel szembeszállni csak irtózatos belső erő képes. Thomas Mann a Mario és a varázslóban
nagyon pontosan leírja, hogy nem elég valamit nem akarni, valami mást akarni kell, mert különben a varázslónak vége.
Ez fontos dolog.” Kampis Miklós, 2019. június.
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A Vedres György-díj elnyerésére május
8-ig lehetett pályázni megépült és használatbavételi engedéllyel rendelkező iskola
vagy kórház tervezésével. Az 1987. január
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A rácalmási Jankovich-kúriában június 28án megnyílt Zsigmond László, Zsigmond
Ágnes, valamint a Kvadrum Építésziroda
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István polgármester, valamint Dévényi
Sándor DLA Kossuth-díjas építész. A kiállítás július 7-ig volt megtekinthető.
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A Kós Károly Egyesülés idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját,
melynek kapcsán nagyszabású ünnepségsorozatot szervez 2019 második felében.

A KKE30 ünnepségsorozata az előkészítő munka milyenségétől függetlenül ünnep és születésnap. Az ünnep mélysége és szellemisége az eddigi mulasztásaink, illetve elvégzett munkáink és elkötelezettségünk keverékéből fog állni. Magunknak is be kell vallanunk az
Egyesüléshez való viszonyunkat, a jövőbeli hozzáállásunkat, illetve azt is, ha ez már idejétmúlt, és nem folytatható. Ezeknek a gondolatoknak a megszülése és kimondása perszonális feladat minden tag számára. A születésnap kapcsán eljött az idő az újjászületésre.
Az Egyesülés jelenlegi formájában, szellemi, lelki és gazdasági valójában megérett erre. Új, megerősített tagságra, és megújulásra van
szükség. Nem új alapokra, hanem frissítésre, újjáalakulásra kell szövetkeznünk. Nem a létrehozókat kell követni, hanem azt, amit ők
is követtek. Az ünnepségsorozat célja, hogy egy megújult tagság folytassa az előző 30 év munkáját.

Sulyok Miklós: Bodonyi
Csaba építészete
Sulyok Miklós tematikus egységekre
bontva elemzi Bodonyi Csaba építész
életművét. Bemutatja a Nyíregyházán
született, majd Miskolchoz mindmáig
szorosan kötődő építész szakmai pályáját az 1970-es évek szigorúan konstruktív, funkcionalista szemléletétől kezdve
a kétezres évek árnyaltabb, regionalista
karakterű megközelítéséig.
Huszonöt esztendeig betöltve Tokaj főépítészi posztját, Bodonyinak módja volt
a gyakorlatban is alkalmazni az 1980-as
évek elején megfogalmazott urbanisztikai elveit. A könyv részletesen elemzi az
építész iskolateremtő tevékenységét, az
általa vezetett Miskolci Építész Műhely
időszakát 1978–1990 között, bemutatja
a korszak építészeti tervezésének társadalmi viszonyait, az ÉSZAKTERV miskolci
tervezőiroda jellemzőit.
A kötetben az egyetemi tervektől a főműveken át a megvalósulatlan tervekig
és a településrendezési elképzelésekig
gazdag képi és rajzi anyag, valamint a
tervező tömör leírásai és a szerző elemzései világítják meg Bodonyi Csaba építészetét és filozófiáját.
Terjedelem: 208 oldal
Kiadó: MMA Kiadó
Kiadás éve: 2019

„ AZ EGYESÜLÉSNEK FIATA LN A K K ELL M A RA D N I A ,
HOGY FŐNIXMADÁRKÉNT
ÚJRA ÉS ÚJRA SZÜLESSEN, ÉS ÁLLANDÓAN
V Á LTO Z Ó A L A K B A N É S
FORMÁBAN TELJESÍTSE
F E L A D A T Á T: F E N N T A R T S A
ÉS MEGÚJÍTSA AZ ÉPÍTÉS Z E T E M B E R- N Y E LV É T,
AZT A VI L ÁG B ESZÉD ET,
M E LY B E N A Z O T T H O N
OT TH O NT J ELENT, A SZENT
TÉR SZENT TER ET, ÉS AZ
ÉPÍTÉSZET AZ ARCHÉK
T E K T O N I K Á J ÁT J E L E N T S E .”
Makovecz Imre

Nyitórendezvény
Várhatóan ez év szeptember végén az
óbudai Róka-hegy bányaudvarának természeti környezetében egy aktuális
munkák bemutatásával kezdődő kiállítás
és megnyitó, ahol az Egyesülés tagsága
valamiféle jelet is szeretne hagyni a bányaudvarban. Meghívottak lesznek: az
Egyesülés valahai, jelenlegi, és reményeink szerint jövőbeli tagsága, és az Egyesüléssel kapcsolatban állt, álló emberek.

Kiállítássorozat
A Héttorony Fesztivál 11 helyszínéhez
kapcsolódó kamarakiállítások és előadások az Egyesülés elmúlt 30 évéről,
és lehetséges jövőjéről.
Várható helyszínek:
Makó, Kakasd − faluház, Lendva –
kulturális központ, Szigetvár, Neszmély
– iskola, Csenger – iskola, Százhalombatta – szabadtéri kiállítás, Zalaszentlászló − faluház, Szabadka – zsinagóga,
Kassa, Csíkszereda.

Zárórendezvény
Budai Vígadó, november 20.
A szervezés alatt lévő programnak megfelelően egész napos zárókonferencia és
kiállítás, összekapcsolódva az esti Héttorony Fesztivál zenei programjával, az
Egyesülés által meghívott neves hazai és
külföldi előadók részvételével.
3+1: Egy, a kiállításhoz és
zárórendezvényhez kapcsolódó jel
állítása a Budai Vigadó előtt.

A szervezőbizottság vezetői: Buella Mónika, Csernyus Lőrinc, Jánosi János, Zsigmond László

„...de szeretnék három olyan tényezőre figyelmeztetni, ami ezt az Egyesülést veszélyezteti. Veszélyezteti kívülről és belülről.
Mert minden létező élő szervezet ki van téve a megmerevedés, a kanonizálódás, a pusztulás veszélyének. A világon semmi
sem örök, a kérdés csak az, hogy egy ilyen organizmusnak milyen az életritmusa. ...Az egyik ilyen veszély tehát az, hogy
a társaság kanonizálódik, ami ismétléseket jelent, a megújulás készségének bizonyos mértékű elhalását. A másik dolog,
amire figyelmeztetni szeretnék, az a forrásterület szem elől tévesztése. Az eredeti célkitűzés szó szerint úgy szólt, hogy a
szabad szellemi élet intézményes formája legyen. Na mármost, azt gondolom, hogy előfordulhat, hogy az eszme megvalósításának és formába öntésének iszonyatos munkája közepette elveszítjük a forrást. És azok a fiatalok, akik ezt a forrást
valami bonyolult és dadogó formában tőlünk kapták meg, már nem lesznek képesek maguk is továbbadni az utánunk jövőknek, mert önmaguk nem képesek arra, vagy nem tartják fontosnak, hogy a forrást magukba fogadják. Nem is könnyű dolog
ez, irtózatosan nehéz, sok lemondással, belső erőfeszítéssel jár, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez fontos feladat, talán
a legfontosabb, azért kell ezt ismételgetnem, mert nekünk, öregeknek már nincs sok időnk hátra, és azután teljesen magatokra lesztek hagyatva, és a forrást addig meg kell találnotok, mert különben nagy baj lesz. A harmadik veszélyforrás a külső világ, a globalizálódás. Valószínűleg mi magunk sem vesszük észre, hogy ez a hatás milyen mélységig hatolt már belénk.
Irtózatos erőről van szó, amellyel szembeszállni csak irtózatos belső erő képes. Thomas Mann a Mario és a varázslóban
nagyon pontosan leírja, hogy nem elég valamit nem akarni, valami mást akarni kell, mert különben a varázslónak vége.
Ez fontos dolog.” Kampis Miklós, 2019. június.
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Dr. B. Kovács István (1953)

Széchenyi Ferenc-díjas, Szlovákiai, Magyar Örökség
díjas magyar régész, néprajzkutató, gömörológus.
Tanulmányok: ELTE néprajz–régészet szak (1977),
bölcsészdoktori cím (1985). Két nyelven írt publikációinak száma különböző szakterületekről több
százra rúg, elsősorban néprajzi, régészeti, irodalmi és művelődéstörténeti témában. Szerteágazó
munkás-ságának szerves része a muzeológusi, régészeti, oktatói, szerkesztői-kiadói, közéleti tevékenység.

Derdák Éva

Kölcsey Ferenc-díjas festőrestaurátor, Képző-művészeti Főiskola (1984). Az Országos Műemléki
Felügyelőség munkatársa, fő szakterülete a középkori falképek. A Szépművészeti Múzeum több festményén megbízásos szerződéssel dolgozott. Azóta
szabad szellemi foglalkozás formájában templomok
és kastélyok festő restaurátori kutatását, helyreállítását; ezeknek homlokzati színterveit, díszítőfestéseinek rekonstrukcióját; festett mű-tárgyak,
valamint magángyűjtemények képeinek restaurálását végzi. Tagja a Restaurátor Kamarának és a
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének.

Dénes Eszter (1978)

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2012), PPKE BTK
francia szak. A DNS-Műterem társalapítója, 2013-tól
az Országépítő felelős szerkesztője. Rendszeresen
publikál építészeti témában külön-böző folyóiratokban és online felületeken. Pro Architectura díj (2016).
A tervezési munkák mellett több mint 15 Településképi Arculati Kézikönyv társszerzője, szerkesztője.

Erhardt Gábor (1974)

1998-ban diplomázott a BME Építészmérnöki Karán, majd a Kós Károly Egyesülés vándorépítésze
volt. 2002 óta az AXIS Építésziroda Kft.munkatársa.
Tervezési munkái (új borászati épületek építése, műemléki épületek felújítása) Tokaj-Hegyaljához kötik.
2012-ben az AXIS tagjaként Kós Károly-díjat kapott.
Több építészeti témájú publikációja jelent meg a
Magyar Építőművészet, a Borbarát Magazin és az
Országépítő folyóiratban. Az orszagepito.net szerkesztője. Pro Architectura díj (2018).

Félegyházi Károly

Fémműves iparművész, Magyar Iparművészeti Főiskola, Ipari Formatervező Szak (1972). A nyolcvanas
évekig formatervező, majd a fémmű-vesség felé for-

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.)

dul, tevékenysége felöleli a tervezés és egyedi kézműves díszműkovács, műlakatos kivitelezés mellett a
kovácsoltvas restaurálás és rekonstrukció területét
is.1972-től a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja. Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés (2016)

Füzes András

Pro Architectura díjas építész (2017), vezető tervező, BME Építészmérnöki Kar (2004). KKE Vándoriskola hallgatója (2007–2011), mesterei: Dévényi
Sándor, Zsigmond László, Salaminc Ferenc, Szűcs
Endre, Makovecz Imre. 2010-től a Makona Kft.
munkatársa volt, jelenleg a Hetedhét Műterem tagja. Év Homlokzata 2014 díj (Kávépörkölő Manufaktúra, Tokaj).

Jánosi János (1966)

Ybl-díjas, Pro Architectura díjas építész. Az
YMMF elvégzése után 1992-ben államvizsgázott a BME Építészmérnöki Karán. 1990 óta a
Kvadrum Építésziroda alapító tagja. Főépítészi
pályáját Aszódon kezdte, jelenleg Szada, Szokolya, Bakonycsernye megbízott főépítésze. 2006-tól
meghívott előadó a BME-n. A Magyar Művészeti
Akadémia nem akadémikus köztestületi tagja,
a Makona Egyesülés igazgatója.

Módy Péter

Kőszobrász-restaurátor, Képzőművészeti Egyetem
(1991). Az Aquincumi római kori kövek restaurálásától a Csempeszkopács román kori templomán
keresztül a Pannonhalmi bencés fő-apátságig számos szobor, homlokzat, nyíláskeret, kő felület helyreállítását végezte. Az Országház külső homlokzati
felújításának megbízott szakmai ellenőre több éven
keresztül. 2010-ben a Kulturális Minisztérium Műemlékvédelemért díját, Forster Gyula-díjat kapott.

Salamin Krisztina (1974)

Építész, szociológus. 1997-ben diplomázott településmérnökként
(JPTE–PMMFK),
2001-ben
terület- és településfejlesztés szakirányon szerzett
szociológus diplomát (ELTE BTK), majd 2004-ben
az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében jogi szakokleveles mérnökként végzett. Jelenleg az Országépítő
folyóirat titkára.

Dr. Szűcs Endre (1944)

Ybl-díjas építész, akadémikus (MMA), műemlékvédelmi szakmérnök. Munkahelyek: Mélyépter v
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(1968−76), Fimüv műemléki osztálya (1976−82),
Mérmű Építészeti Iroda, műteremvezető (1982−).
1990 -ben a Magyar Műemlékvédelemért emlékplakettje szakmai elismerésben, két ízben
Építészeti Nívódíjban, 2006-ban a Magyar
Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetésben részesült. 2011-ben Pro Architectura
díjat, 2013-ban Europa Nostra díjat kapott
az alsóbogáti Festetics-kastély műemléki felújításáért. Díszüveges munkák a történelmi
Magyarország építészetében c. köny ve 2005ben jelent meg. Az Országépítő szerkesztője.

Terdik Bálint (1978)

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2003), Kós Károly
Egyesülés Vándoriskola (2009). Mesterei: Kőszeghy
Attila, Sáros László, Turi Attila, Salamin Ferenc és
Makovecz Imre. 2006-tól a Triskell Kft. munkatársa.
Az Országépítő folyóirat szerkesztője.

Tóth Péter DLA (1978)

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2003), Grazi Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar (2003), KKE Vándoriskola (2005–2008). A Mérmű Építészeti Iroda
munkatársa, a Hetedhét Építész Stúdió társalapítója.
Pro Architectura díj (2011), Europa Nostra díj (2013).

Turi Atila (1959)

Ybl-díjas építész (2003), BME Építészmérnöki Kar (1985). Idol Gmk. (1985–87), MAKONA
(1987–90) munkatársa, Triskell Kft. társalapítója
(1990–). Budakalász (1995–2019) és Devecser főépítésze (2010–2012), a Magyar Építész Kamara
alenöke, az MMA Építőművészeti Tagozat vezetője.
Az MMA rendes tagja (2012). Pest Megye Építészeti Nívódíj (1997, 1999, 2002, 2003, 2006, 2009),
Év főépítésze díj (2011).

Zsigmond Ágnes (1962)

Építész, BME Építészmérnöki Kar (1985). A Kereskedelmi Tervező Iroda (1985–86), a MAKONA Tervező Kisszövetkezet (1987–90), majd 1990-től a
Kvadrum Építész Kft. munkatársa. A Kós Károly
Egyesülés tag ja 1989-től, a KKE Vándoriskoláján
2013–14-ben antropozófiát tanít. Díjak: Pest Megye Építészeti Nívódíj a Kvadrum Kft. részére a
veresegyházi Meseliget bölcsőde építészeti, belsőépítészeti terveiért (2010), Pest Megye Építészeti Nívódíj II. helyezés Zsigmond Lászlóval a veresegyházi városháza építészeti, belsőépítészeti
terveiért (2012).

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

A Kós Károly Egyesülés örökös tagjai:
Kálmán István | Kampis Miklós | † Makovecz Imre
Cégek:
Archevil Kft. | AXIS Építész Iroda Kft. | BEÖTHY & KISS Építésztervező és Geodéta Mérnökiroda Kft.
BODONYI Építész Kft. | CompArt Kft. | Csíky és Társa Beruházásszervező Kkt. | DÉVÉNYI ÉS TÁRSA ÉPÍTÉSZ Kft. |
GOMÉP Kft. | Győri István | Hayde Tibor/NRZST Kft. | KOMÁRY Építő Kft. | KÖR ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Kft. |
KŐSZEGHY ÉPÍTÉSZET Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | KVADRUM Építész Kft. | Litkei Építésziroda Kft. | MAKONA

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

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

www.soregimester.hu

és Geodéziai Kft. | OPEION Kft. | PAGONY Táj- és Kertépítész Kft. | Pallér 2 Kft. | PARALEL Építésziroda Kft. |
SÁROS és Társa Építésziroda Bt. | TÁJRAJZ Tájépítész Bt. | TRISKELL Épülettervező Ipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. | UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. | Vándorépítész Tervező és Szolgáltató Kft.
Egyéni tagok:
Balogh Levente | 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
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Hátsó borító: Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete, Piliscsaba
M a k o v e c z I m r e , Tu r i A t t i l a . F o t ó : Z s i t v a T i b o r

ÉPKOMPLEX Kft.
ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS

2100 Gödöllő, Rét u. 37.
Tel/fax: +36 (28) 420-995
epkomplex@epkomplex.hu
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A 2019 | 02-es lapszám szer zői:
Dr. B. Kovács István (1953)

Széchenyi Ferenc-díjas, Szlovákiai, Magyar Örökség
díjas magyar régész, néprajzkutató, gömörológus.
Tanulmányok: ELTE néprajz–régészet szak (1977),
bölcsészdoktori cím (1985). Két nyelven írt publikációinak száma különböző szakterületekről több
százra rúg, elsősorban néprajzi, régészeti, irodalmi és művelődéstörténeti témában. Szerteágazó
munkás-ságának szerves része a muzeológusi, régészeti, oktatói, szerkesztői-kiadói, közéleti tevékenység.

Derdák Éva

Kölcsey Ferenc-díjas festőrestaurátor, Képző-művészeti Főiskola (1984). Az Országos Műemléki
Felügyelőség munkatársa, fő szakterülete a középkori falképek. A Szépművészeti Múzeum több festményén megbízásos szerződéssel dolgozott. Azóta
szabad szellemi foglalkozás formájában templomok
és kastélyok festő restaurátori kutatását, helyreállítását; ezeknek homlokzati színterveit, díszítőfestéseinek rekonstrukcióját; festett mű-tárgyak,
valamint magángyűjtemények képeinek restaurálását végzi. Tagja a Restaurátor Kamarának és a
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének.

Dénes Eszter (1978)

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2012), PPKE BTK
francia szak. A DNS-Műterem társalapítója, 2013-tól
az Országépítő felelős szerkesztője. Rendszeresen
publikál építészeti témában külön-böző folyóiratokban és online felületeken. Pro Architectura díj (2016).
A tervezési munkák mellett több mint 15 Településképi Arculati Kézikönyv társszerzője, szerkesztője.

Erhardt Gábor (1974)

1998-ban diplomázott a BME Építészmérnöki Karán, majd a Kós Károly Egyesülés vándorépítésze
volt. 2002 óta az AXIS Építésziroda Kft.munkatársa.
Tervezési munkái (új borászati épületek építése, műemléki épületek felújítása) Tokaj-Hegyaljához kötik.
2012-ben az AXIS tagjaként Kós Károly-díjat kapott.
Több építészeti témájú publikációja jelent meg a
Magyar Építőművészet, a Borbarát Magazin és az
Országépítő folyóiratban. Az orszagepito.net szerkesztője. Pro Architectura díj (2018).

Félegyházi Károly

Fémműves iparművész, Magyar Iparművészeti Főiskola, Ipari Formatervező Szak (1972). A nyolcvanas
évekig formatervező, majd a fémmű-vesség felé for-

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.)

dul, tevékenysége felöleli a tervezés és egyedi kézműves díszműkovács, műlakatos kivitelezés mellett a
kovácsoltvas restaurálás és rekonstrukció területét
is.1972-től a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja. Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés (2016)

Füzes András

Pro Architectura díjas építész (2017), vezető tervező, BME Építészmérnöki Kar (2004). KKE Vándoriskola hallgatója (2007–2011), mesterei: Dévényi
Sándor, Zsigmond László, Salaminc Ferenc, Szűcs
Endre, Makovecz Imre. 2010-től a Makona Kft.
munkatársa volt, jelenleg a Hetedhét Műterem tagja. Év Homlokzata 2014 díj (Kávépörkölő Manufaktúra, Tokaj).

Jánosi János (1966)

Ybl-díjas, Pro Architectura díjas építész. Az
YMMF elvégzése után 1992-ben államvizsgázott a BME Építészmérnöki Karán. 1990 óta a
Kvadrum Építésziroda alapító tagja. Főépítészi
pályáját Aszódon kezdte, jelenleg Szada, Szokolya, Bakonycsernye megbízott főépítésze. 2006-tól
meghívott előadó a BME-n. A Magyar Művészeti
Akadémia nem akadémikus köztestületi tagja,
a Makona Egyesülés igazgatója.

Módy Péter

Kőszobrász-restaurátor, Képzőművészeti Egyetem
(1991). Az Aquincumi római kori kövek restaurálásától a Csempeszkopács román kori templomán
keresztül a Pannonhalmi bencés fő-apátságig számos szobor, homlokzat, nyíláskeret, kő felület helyreállítását végezte. Az Országház külső homlokzati
felújításának megbízott szakmai ellenőre több éven
keresztül. 2010-ben a Kulturális Minisztérium Műemlékvédelemért díját, Forster Gyula-díjat kapott.

Salamin Krisztina (1974)

Építész, szociológus. 1997-ben diplomázott településmérnökként
(JPTE–PMMFK),
2001-ben
terület- és településfejlesztés szakirányon szerzett
szociológus diplomát (ELTE BTK), majd 2004-ben
az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében jogi szakokleveles mérnökként végzett. Jelenleg az Országépítő
folyóirat titkára.

Dr. Szűcs Endre (1944)

Ybl-díjas építész, akadémikus (MMA), műemlékvédelmi szakmérnök. Munkahelyek: Mélyépter v
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(1968−76), Fimüv műemléki osztálya (1976−82),
Mérmű Építészeti Iroda, műteremvezető (1982−).
1990 -ben a Magyar Műemlékvédelemért emlékplakettje szakmai elismerésben, két ízben
Építészeti Nívódíjban, 2006-ban a Magyar
Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetésben részesült. 2011-ben Pro Architectura
díjat, 2013-ban Europa Nostra díjat kapott
az alsóbogáti Festetics-kastély műemléki felújításáért. Díszüveges munkák a történelmi
Magyarország építészetében c. köny ve 2005ben jelent meg. Az Országépítő szerkesztője.

Terdik Bálint (1978)

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2003), Kós Károly
Egyesülés Vándoriskola (2009). Mesterei: Kőszeghy
Attila, Sáros László, Turi Attila, Salamin Ferenc és
Makovecz Imre. 2006-tól a Triskell Kft. munkatársa.
Az Országépítő folyóirat szerkesztője.

Tóth Péter DLA (1978)

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2003), Grazi Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar (2003), KKE Vándoriskola (2005–2008). A Mérmű Építészeti Iroda
munkatársa, a Hetedhét Építész Stúdió társalapítója.
Pro Architectura díj (2011), Europa Nostra díj (2013).

Turi Atila (1959)

Ybl-díjas építész (2003), BME Építészmérnöki Kar (1985). Idol Gmk. (1985–87), MAKONA
(1987–90) munkatársa, Triskell Kft. társalapítója
(1990–). Budakalász (1995–2019) és Devecser főépítésze (2010–2012), a Magyar Építész Kamara
alenöke, az MMA Építőművészeti Tagozat vezetője.
Az MMA rendes tagja (2012). Pest Megye Építészeti Nívódíj (1997, 1999, 2002, 2003, 2006, 2009),
Év főépítésze díj (2011).

Zsigmond Ágnes (1962)

Építész, BME Építészmérnöki Kar (1985). A Kereskedelmi Tervező Iroda (1985–86), a MAKONA Tervező Kisszövetkezet (1987–90), majd 1990-től a
Kvadrum Építész Kft. munkatársa. A Kós Károly
Egyesülés tag ja 1989-től, a KKE Vándoriskoláján
2013–14-ben antropozófiát tanít. Díjak: Pest Megye Építészeti Nívódíj a Kvadrum Kft. részére a
veresegyházi Meseliget bölcsőde építészeti, belsőépítészeti terveiért (2010), Pest Megye Építészeti Nívódíj II. helyezés Zsigmond Lászlóval a veresegyházi városháza építészeti, belsőépítészeti
terveiért (2012).

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

A Kós Károly Egyesülés örökös tagjai:
Kálmán István | Kampis Miklós | † Makovecz Imre
Cégek:
Archevil Kft. | AXIS Építész Iroda Kft. | BEÖTHY & KISS Építésztervező és Geodéta Mérnökiroda Kft.
BODONYI Építész Kft. | CompArt Kft. | Csíky és Társa Beruházásszervező Kkt. | DÉVÉNYI ÉS TÁRSA ÉPÍTÉSZ Kft. |
GOMÉP Kft. | Győri István | Hayde Tibor/NRZST Kft. | KOMÁRY Építő Kft. | KÖR ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Kft. |
KŐSZEGHY ÉPÍTÉSZET Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | KVADRUM Építész Kft. | Litkei Építésziroda Kft. | MAKONA

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

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

www.soregimester.hu

és Geodéziai Kft. | OPEION Kft. | PAGONY Táj- és Kertépítész Kft. | Pallér 2 Kft. | PARALEL Építésziroda Kft. |
SÁROS és Társa Építésziroda Bt. | TÁJRAJZ Tájépítész Bt. | TRISKELL Épülettervező Ipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. | UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. | Vándorépítész Tervező és Szolgáltató Kft.
Egyéni tagok:
Balogh Levente | 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
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ÉPKOMPLEX Kft.
ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS

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

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

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

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

Szabó Tamás asztalosmester

PERBÁLABLAK

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

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

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