A Kós Károly Egyesülés folyóirata
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Az Egyesülésnek fiatalnak kell maradnia,
hogy Főnix madárként újra és újra szülessen, és állandóan
változó alakban és formában teljesítse feladatát:
f e nnt a r t s a é s m e g ú jí t s a a z é p í t é s z e t e m b e r-n y e l v é t ,
azt a világbeszédet, melyben az otthon otthont jelent,
a szent tér szent teret, és az építészet
a z A r c h é k Te k t o nik á j á t je l e n t s e .
Makovecz Imre

A 30 éves Kós Károly Egyesülés ünnepségsorozatának nyitórendezvényeként szeptember 29-én a Pál-völgyi barlangkatlanban, a sziklafalra történő fényfestéssel rendhagyó
kiállítás nyílt Sebő Ferenc és zenekarának közreműködésével. Ezt követően, egy hónapon keresztül, a Héttorony Fesztiválhoz kapcsolódóan tizenkét, határon inneni és határon túli helyszínen (Budapest, Kakasd, Zalaszentlászló, Szigetvár, Neszmély, Csenger,
Százhalombatta, Makó, Lendva, Kassa, Csíkszereda) kiállítások és előadások sorozatával ünnepeljük az évfordulót. Harminc év!
Harminc éve összeültünk Kaposvárott, és megalapítottuk a Kós Károly Egyesülést. Akkor
ez ilyen egyszerű volt. 1989-ben forrongott az ország. Forrongott Kelet-Európa. Csodálatos, megismételhetetlen év volt. A nyitás élménye uralkodott rajtunk. Mindent lehetségesnek éreztünk; kitörést az államszocializmus börtönéből, és a magyarság küldetésének beteljesedését. Hitünk nem volt előzmények nélküli: az Egyesülés alapítói korábban
évtizedeken keresztül folytattak partizánháborút a magyar építészet és kultúra jövőbe
való átmentéséért. Ezt a jövőt éreztük elérkezettnek. Az eltelt harminc év több mint egy
emberöltő. Az Egyesülés él és létezik, „szellemi nagyhatalom” lett Kálmán István, Kampis
Miklós és Makovecz Imre vezetésével. De irányítását át kell vennie egy új nemzedéknek,
amely megfiatalodva folytatja az alapítók munkáját. Az építés örök emberi szükséglet,
feladatunk, hogy mindez szellemi és fizikai környezetünkkel harmóniában történjen.
Így lehet az építés a „teremtés folytatása”.
Dévényi Sándor
főszerkesztő

„A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. A hagyományt nem őrizni kell,
mert nem rab. A hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!”
Sebő Ferenc
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A KÓS KÁROLY ALAPÍTVÁNY köszönetet mond mindazoknak, akik 2017-ben személyi jövedelemadójuk
1 százalékával támogatták. Az Alapítvány számlájára ebből a forrásból 2018-ban beérkezett 87 967 forintot
a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájának működtetésére fordítottuk.
Kérjük, hogy 2019-ben is támogassák idei adójukból Alapítványunk célkitűzéseit!
Adószámunk: 19193580-2-41
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Iskola Budakeszin
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Egy iskolában az udvar persze nem csendes, régen rossz, ha az. Az udvar a „bandázás”
helye, a szociális mozgásformák gyakorlópályája, egymás kerülgetéséé, a találkozásoké,
a helyezkedéseké. A mérlegelés, a történések helye, ki kivel haverkodik, kit kerül,
kik foglalják el a „menő” helyeket, kik a zugokat. A többi körítés: „gyökérgondozó”
és „szárnynevelde” 1 , azaz praktikus tércsoportok sorozata. A ritmikus szünetek helye,
a ki-be mászkálás világa, a felszabadító, vérpezsdítő szabadság terepe.

A 21. századi oktatás, nevelés épületei, oktatási rendszerünk, a tudás, a
példa átadási módja – a társadalom
elbizonytalanodásának
szimptómájaként – újabb és újabb felfogások, nézőpontok viharában fogan. Az európai
tekintélyelvre alapozott oktatást diszkreditálta a 20. század története háborúival, borzalmaival, majd hedonista,
fogyasztás értékrendű atomizált szociális világával. Mi itt Közép-Európában
a tartalom nélküli ideológia vattájával
kitömött idolt kaptuk, deheroizáló, lehúzó rejtett hangulatával, hogy tompuljon
a rendszerkompatibilis kontraszelekció
nyilvánvaló ténye. Tanárképzésünk társadalmi értéke devalválódott, az oktatás
körülményei – mind személyi, csoport
és fizikai értelemben – leromlottak, s
csak nagyokat pislogunk gróf Klebelsberg Kunó egy évtized alatt megalkotott,

 Helyszínrajz

AZ UDVAR CSENDJE
Iskola Budakeszin
É pít é s z e t , s z ö v e g : Tu r i A t t il a
Fotó: Dénes György
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1 „…a gyer mekek nek két dolgot kell adnunk : gyöker eket é s s z ár nyak at . Gyöker eket , amelyek t ar t ást adnak , hogy tudják , hova t ar toznak , de ugyanígy
s z ár nyak at is, amelyek a z egy iket a kény s zer eitől é s előítéleteitől s z abadít ják meg, a másik nak lehetőséget adnak új ut ak at bejár ni vagy ink ább r epülni”.
Johann Wolf gang von Goet he

Iskola Budakeszin

06

07

Egy iskolában az udvar persze nem csendes, régen rossz, ha az. Az udvar a „bandázás”
helye, a szociális mozgásformák gyakorlópályája, egymás kerülgetéséé, a találkozásoké,
a helyezkedéseké. A mérlegelés, a történések helye, ki kivel haverkodik, kit kerül,
kik foglalják el a „menő” helyeket, kik a zugokat. A többi körítés: „gyökérgondozó”
és „szárnynevelde” 1 , azaz praktikus tércsoportok sorozata. A ritmikus szünetek helye,
a ki-be mászkálás világa, a felszabadító, vérpezsdítő szabadság terepe.

A 21. századi oktatás, nevelés épületei, oktatási rendszerünk, a tudás, a
példa átadási módja – a társadalom
elbizonytalanodásának
szimptómájaként – újabb és újabb felfogások, nézőpontok viharában fogan. Az európai
tekintélyelvre alapozott oktatást diszkreditálta a 20. század története háborúival, borzalmaival, majd hedonista,
fogyasztás értékrendű atomizált szociális világával. Mi itt Közép-Európában
a tartalom nélküli ideológia vattájával
kitömött idolt kaptuk, deheroizáló, lehúzó rejtett hangulatával, hogy tompuljon
a rendszerkompatibilis kontraszelekció
nyilvánvaló ténye. Tanárképzésünk társadalmi értéke devalválódott, az oktatás
körülményei – mind személyi, csoport
és fizikai értelemben – leromlottak, s
csak nagyokat pislogunk gróf Klebelsberg Kunó egy évtized alatt megalkotott,

 Helyszínrajz

AZ UDVAR CSENDJE
Iskola Budakeszin
É pít é s z e t , s z ö v e g : Tu r i A t t il a
Fotó: Dénes György

Országépítő 2019|03

1 „…a gyer mekek nek két dolgot kell adnunk : gyöker eket é s s z ár nyak at . Gyöker eket , amelyek t ar t ást adnak , hogy tudják , hova t ar toznak , de ugyanígy
s z ár nyak at is, amelyek a z egy iket a kény s zer eitől é s előítéleteitől s z abadít ják meg, a másik nak lehetőséget adnak új ut ak at bejár ni vagy ink ább r epülni”.
Johann Wolf gang von Goet he

08

09
Hosszmetszet

Épült a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében
Építtető: Nemzeti Sportközpontok, Kovács Norbert főigazgató
Társfinanszírozó: Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala, dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
Lebonyolító: BMSK Zrt., Medvigy Mihály vezérigazgató
Kivitelezés: ÉPKAR Zrt.−ZERON Zrt. konzorcium
Tervezés: Triskell Kft., Turi Attila építész
Építész munkatársak: Turi Gergő, Robitsko Davor, Töviskes Csilla,
s majd egy évszázadig működő struktúrájára visszatekintve, melyet egy pusztító háború, országcsonkítás, teljes
gazdasági struktúraváltás után hozott
létre, s alapjait még az erőszakhatalom
sem tudta kisbaltával szétverni.
Reagálva ezen impulzusokra, s a Lajtán
túli világban tapasztalható paradigmaváltásra tanulmányok, tervek, épületek
sokasága jelent meg. Elég például, ha
Golda János piaristáknak épült műveire vagy Tánczos Tibor doktori tanulmányára utalunk. 2 Épülnek iskolák,
óvodák, bölcsődék a különböző felfogásokban, meglehetősen vegyes közfogadtatással. (Természetesen vissza lehet utasítani a kritikákat, mondván: ez

szakmai kérdés, de ez csak menekülés,
a közösségi betagozódás, a fenntartó közösségi impulzus és az építészeti
üzenet konfliktusának tüneti kezelése.)
A kiút megfogalmazása a legtöbbször
– szakmai szinten – leegyszerűsítve a
„poroszos” lineáris osztályterem-elrendezés, kontra csoportmunkaterem, térszervezés kialakításban, transzparens
térkapcsolatokban ölt testet. De elég,
ha saját tapasztalatunkra emlékezünk:
egy szuggesztív tanár akár hétköznapi
mondandóba csomagolt előadása, óramenete egyirányú figyelmet követelt,
s aki be tudta tanítani a teret, aki lélekben meg tudta mozgatni az osztályt
elrepítve a történelem, a tudomány,

2 Tánc zos T ibor : Téralakítás és dizájn mint oktatás-módszertani lehetőségek a kortárs iskolaépítészetben.
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a művészet adott korába, ahhoz nem
volt szükség különleges térkapcsolatokra. Másrészről igenis fontosak a más
struktúrában rendezett terek, az aktív
foglalkozások, csoportos feladatmegoldások helyei, a kötetlenebb, kiscsoportokat befogadó helyiségek, zugok,
saját helyek. Valóban, jóval bonyolultabb a helyzet, ha alaptételként kezeljük, hogy az építészeti formába sűrűsödő tartalom (tér, struktúra, anyagok,
felületek sugallta hatás), az épületben
folyó tevékenység megjelenítése azzal
összefonódó, facilitáló karakterű. S ha
ez nem így van, akkor Ló Bélának volt
igaza, amikor Jánosi György hosszas,
az iskolák archetípusát (kolostor) s me-

Kiss Márta, Bárdi Tibor (Linea Kft.)
Tartószerkezet: Pongor László, Szikora Miklós
Épületgépészet: Kőrös-Consult Kft.
Elektromosság: DNB Kft.
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tamorfózisát megvilágító beszédéhez
annyit fűzött hozzá: „tanár úr, én azt
mondom, a ház az mégis csak egy ház”.
Mindenesetre én úgy gondolom, hogy
a ház nemcsak ház, hanem segítő tér,
üzenet, egy iskola esetében az Alma
Mater, melyre évtizedek után is emlékezünk, melynek illata, sugárzása, társaink mozgása, a „mi helyünk” hangulata elkísér bennünket. Az alapképlet
az udvar köré szervezett, belső struktúrájában azzal ekvivalens térszervezésű épület, mely alkalmas az egyén
és a különböző nagyságú csoportok
saját tereinek megteremtésére. Olyan
épületre, mely fogadni képes a haszná-

lók – végső soron gazdái – impulzusait,
mely történetessé válik az évek során,
patinaként, és nem pusztulásként befogadni az időt, a történetet, melynek falain átsugárzik egy közösség története.
Természetesen ez nem olyan egyszerű,
a nagy szándékok a megvalósulásban
mérhetők meg, s itt Budakeszin, a Kerekmezőn a szándék struktúrája, építészeti megfogalmazása egy példa. Egy
apropó, melyet Beuys szemléletét követve egy párbeszéd tárgyaként tárok fel.
A Kerekmező iskola (hivatalos nevén
Széchenyi István Általános Iskola) története 2016-ban kezdődött: a Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
előző évi maradványforrásából. Az örvendetes gyermekszám-növekedésen túl
a város elavult, oktatásra alkalmatlan, a
70-es években épült ún. FORFA tantermeit kellett kiváltani és a befogadóképességet növelni az új iskolaépületben,
melyhez az értékes területet – felismerve a lehetőséget – az önkormányzat biztosította. A szűk források miatt az építést több ütemre bontva terveztük: 11+5
tanterem bontásban, az első fázisban
megteremtve az intézményműködés alapjait (tornaterem, étkezés, igazgatás,
közösségi terek). Érdekes és ellentmondásokkal – impulzusokkal – teli a
környezet: félkör alakú hatalmas telek,
a terület tengelyében széles, elegáns
sétány, mögötte a 90-es évek minőségi
lakóépületei változó stílusban, előtte a
Márity utca keleti oldalán háromszintes
társasházak vegyes felfogásban, nem
messze Vadász Bence tömbszerű bölcsődéje. A szimmetrikus területkialakítás
aszimmetrikus domborzattal párosul:
a telek dél felé, az utcával párhuzamosan 4%-ot lejt, ami egy ekkora létesítményi méretnél egyszintnyi magasságot jelent, azaz terepre ültetés esetén
kizárja a telekstruktúrából következő
– amúgy itt túl erős – központi szerkesztést. Egy zárt – két átjáróval a külső udvarhoz kötött – udvar köré szervezett négy épületszárny dinamikus,
a szárnyak hossztengelyében emelkedő
tetőkkel fedett, az ízesülési pontokon
átjáratokkal, bejáratokkal rendelkező

épülettömeg-struktúra kínálta magát
megoldásként. A szárnyakból kettő
(tornaterem és utcai tantermi szárny)
derékszögű, míg az aulát keretező előadótermi és a II. ütem hátsó oktatási
szárnya íves-szegmens szerkesztésű.
Az alaptömeg dinamikus főtömegét követve altömegekre, formákra bomlik,
a tantermeknél erősebb, míg az északi
szárnynál kisebb elemnagyságokkal.
A főhomlokzat 80 méteres hosszát részben a három főtömeg találkozása (felső
főbejárat, alsó tornatermi utcai bejárat)
és az oktatási szárny építészeti osztása tagolja, utóbbi a szemközti társasházak tömegegységeinek ritmusában.
Az építészet inspiratív impulzusaihoz
nem szokott a forráskeret hozzátartozni. Ugyanakkor szigorú, zárt keretek közt
kellett mozogni, taktikusan többlépcsős
megvalósítást feltételezve. Kompromis�szumok között vezetett az út: vakolt
architektúra, kevés téglával, ablakszerkezetekkel és nem függönyfallal, ahol
csak lehet, spórolva a szerkezetépítéssel, egyszerű burkolatokkal. Ne tessék
félreérteni, a közösségi terek padlóburkolata barkácsáruház szintű: nincs
azzal semmi baj, ha nem a legmenőbb
retifikált padlóburkolat készül – melyre
a szakma egyetértőleg, gótikus arckifejezéssel csettint –, csak előre kell tudni, hogy a térstruktúrával, részletekkel,
az íves folyosó feltárulkozó látványával
oldani lehessen ezt. Egyensúlyteremtés
az alkotói módszer: látni a lehetőségeket, és súlyozni azokat. Látva a megvalósulást, hiszem, hogy aki a külső
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való törekvés, a térkapcsolatok hangsúlyozása, a külső és belő terek ritmikus
összekötése. Az udvart északon és délen vízszintes kontúrvonal és szabályos
kiosztású architektúra, míg a másik két
oldalon ellentétes irányban emelkedő
tetők határolják. A nyugati szárny udvari térfala dinamikusabb – kellett a
sok ablak a tantermeknek –, míg az utcai szárny belső homlokzata nagyobb
léptékben tagolt. És akkor még nem is
ejtettünk szót a külső terekben gyakori
spontán/tervezett megoldásokról, mint
ez esetben a fogyó idő miatt alkalmazott
szürke gabion támfalról, mely remélhetően pár év múlva zöld lesz a tövébe
ültetett futónövényektől. A hangulatot
megjelenítő, hordozó elemek aránya szituációtól és közvetítő szerepüktől függ.
térből a tanári-könyvtár zoomorf/antropomorf tömegéhez csatlakozó fa előtető, a galéria alacsonyabb lemeze alatt
áthaladva megérzi a külső anyagok burkolta aula hangulatát, akinek feltárul az
üvegfalon keresztül az udvar belső világa, nem sokat piszmog a bútorzattal is
takart járólapok minősítésén. Nagyobb
egységekben kellett gondolkodni a kezdetektől fogyva, figyelembe véve, hogy
a kivitelező kiválasztása jóváhagyási
tervek alapján lefolytatott közbeszerzéssel történik, azaz – jó esetben, s itt
ez történt – a nyertes a tervező meg-
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rendelője lesz. Ennek megfelelően a
322/3015 Kormányrendelet tartalmánál
erősebb, tenderszintű dokumentációt
készítettünk, melyből nagy pontossággal felmérhető volt az építés volumene, s így a tovább tervezés során ebből
végül is nem volt ellentét kivitelező,
építtető, beruházó és tervező között.
A közepet jelentő udvar térfalai egy
városi tér elemeiből épülnek fel: van
benne árkád – tornaterem –, passzázs,
háromszintes nagyított tornác, külsőbelső térkapcsolat, osztott tömegelemek. Saját világ, az Alma Mater. A terepadottságból következő kétszintes
kialakítás lehetőséget adott egy spanyol lépcső megépítésére, mely egyben
nézőtere is lehet iskolai, de közművelődési eseményeknek is. A tornaterem háromszintes árkádja alól az öltözőblokk
megközelíthető. Így paravánleválasztással a szabadtéri színpad mögött a
szcenikailag szükséges nézők tekintete
elől elzárt közlekedés biztosítható, illetve a tornaterem az előadások puffer
területe lehet. A zárt udvar biztosítja a
hangcsillapítást, az iskola struktúrája a
szakaszolt használatot. A tornaterem és
öltözők önálló bejáratról megközelíthetők, de leválasztható az aula, étkező,
konyhaüzem, mosdóblokk is akár esküvőre, vagy más kulturális eseményre.

Az udvar „közterének” kialakításánál
egy oldott, sokfajta helyet integráló téralakítás és egy melegebb – akár vállalva
a mediterrán jelzőt is – hangulat megteremtése volt a cél. A funkció, befogadóképesség és a struktúra miatt a külső
területek két alapvető részre tagoltak:
a nagyrészt burkolt udvarra lépnek ki
a szünetben a tanulók, az átjárókon
megközelíthető nyugati oldaludvar a
füves-fás terület. Az építészeti formavilág a belső udvaron gazdagabb, mint
a külső felületeken. Jó példa erre a
tornaterem külső, déli – ritkább falpillérek, szalagablak − és udvari, északi
– sűrűbb árkádsor, védett helyen kialakított faburkolatokkal és ablakokkal −
homlokzata. Mindig nagy veszély a keretes struktúráknál, hogy ami a külső
felületeknél jó ritmusú, mert az architektúra eloszlik, szétterül – főleg egy
szabadon álló épület esetében – az a
belső udvaron – főleg, ha az valamilyen
osztásrendben, raszterben készül – nyomasztó, egyhangú és rossz térarányú
lesz. Ami kívül hívogató, az belül nyomasztóvá, taszítóvá válik. Ezt igyekszik
az udvar számos − legalább tucatnyi –
építészeti alapszituációja (árkád, nagy
eresz, torony, alkóv, nagyított tornác
stb.), a változatos terepkezelés és a növényzet oldani, ezért az erős hangulatra

A homlokzat kialakítása a korábbi, a polgári Egészségháznál alkalmazott „szertelen” rendben történt: a felületi raszter,
nyílásnagyság, falhasíték, keretezés,
nyílásosztás elemek foltonkénti kitöltésével. Ez a sajátos rendszer a Márity
utcai főhomlokzaton a legerősebb. Az
északi szárnynál az előadók tetőfelületre átforduló nyílásaiban és a kihasított,
melléktömegbe ágyazott nyílásainál
tompább, míg a hátsó szárny esetében
a belső, udvari homlokzaton az utcaival
azonos szerkesztésben jelenik meg. Az
íves homlokzatokon, azok térbeliségének
okán az alapszerkesztést tompítottuk,
míg a tornateremnél a funkció megkövetelte fegyelmezettség miatt nem alkalmaztuk. Ugyancsak racionális okból itt a
tetőszerkezet lejtése nem a hossztengel�lyel párhuzamos, hanem hagyományos, a
TTT programban alkalmazott nyeregtető,
mely jótékonyan zárja le dél felé a dinamikus kompozíciót. A struktúra dinamizmusának kezelése, a kitörő és bezáruló
tömegek, formák egyensúlyrendszerének
kialakítása − beleértve az ezt támogató,
hangsúlyozó vagy éppen oldó anyaghasználatot, részletképzéseket – volt a
tömeg- és téralakítás legfontosabb elve.
A tantermek kialakításánál, a kapcsolatrendszereknél egy hagyományos
közép-/oldalfolyosós rendszert alkal-
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maztunk, tekintettel arra, hogy a források és a szereplők közt megegyezéssel
született megvalósulási stratégia a legtakarékosabb alapterület-felhasználást
követelte meg. (A 16 tantermes, dupla
galériás tornateremmel, kiegészítő he-

lyiségekkel ellátott iskola alapterülete
4360 m 2, az épületre vetítve, négyzetméterenként 350 000 Ft-os építési költséggel.) Az aulába és tornatermi galériába
kötött, körbejárható közlekedőrendszer
nem pusztán folyosó: kitüremkedései,

térbővületei, ülőfülkéi saját helyeket
involválnak, vonalvezetésük a belső udvarra orientált, ritmikusan kialakított
vizuális és közlekedési kapcsolattal.
Úgy gondolom, jó történet volt, s ez a
három-négy év csak kezdete egy történetes helynek. Egy olyan történet,
melyben a résztvevők kollégaként vettek részt, az NSK, BMSK, minisztériumok, döntéshozók, önkormányzat,
kivitelező, tervező, műszaki ellenőr, de
a Kormányhivatal emberei is egy célért
dolgoztak, melyben talán egy kis szerepe volt az épület szuggesztív megfogalmazásának is. S hogy útravalót
is adjunk a környezetalakításhoz – az
építészeti eszközökön túl –, a művészek
adományaként Orosz István és felesége,
Keresztes Dóra grafikusok képei kerültek a közösségi terek falaira, megadva
a további dekorációk alaphangját, merengenivalót szolgáltatva a diákoknak.
Az udvar csendje az, amit „méretezett”
építészeti elemeinkkel mint hangulatot
alakítunk ki, mely önmagában, de persze
értelmetlenül létezik a használók nélkül
is, s mely segíti őket abban, hogy az üres
térben megérezzenek valamit a világ
végtelen lehetőségeiből, végső soron a
zárt udvarban a szabadság eszméjéből.

A SIL EN T COUR T YA R D – A SCHOOL IN BUDA K E S ZI
At the core of the compound, the inner courtyard is surrounded by the main building. The structure was designed to create intimate spaces for both
individuals and groups of different sizes. This building is tuned to the impulses radiated by its users, combining them into a story about the passage
of time; a story of a blossoming community that is able to overcome transience through growth. Given that the contractor was selected in a public
procurement process on the basis of validation plans, the structure was imagined as a synthesis of larger units and the scope of construction works
was included in the tender documents, down to the smallest detail. The alma mater is a world of its own. Making use of the favourable terrain and
the two-storey design, a set of steps were constructed to climb the slope and to serve as an auditorium for school and public events. For reasons
of function, capacity and structure, the outer area is segmented in two. The partially paved courtyard hosts the students during breaks between
classes, while the western portion of the area, accessible through corridors, is covered with grass and trees. The rich architectural design of the
patio is in contrast with the simplicity of outlying spaces. Facing the courtyard, the gym's northern wall features an arcade with a dense row of
columns, wooden panelling and windows tucked away into protected spots, while the southern wall, facing outside, features fewer pillars and
ribbon windows. Ensuring the dynamism and balance of masses and forms through fine details and an adequate selection of construction materials
was the dominant design principle. Since the implementation strategy was created as a sort of compromise between available resources and
stakeholders and required a most economical usage of the ground-space, the builders opted for a traditional middle and side corridor structure in
the main building.
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Minden edukációs folyamat valamilyen fizikai térben megy végbe. Ezzel a fizikai környezettel azonban nem foglalkozunk eleget, mintha másodlagos, vagy akár alacsonyabb rendű tényező lenne a pedagógiai folyamatban. Az omladozó, faluvégi kisiskolában is elérhet
csodálatos eredményeket egy pedagógus, mint ahogyan a kacsalábon forgó óvodában is
folyhat rettenetes nevelőmunka. Az edukációs folyamat színterével ennek ellenére érdemes foglalkozni, hiszen nyilvánvaló, hogy egy támogató környezetben egyszerűbb jó
eredményt elérni. De talán ennél is fontosabb az, hogy az óvoda, majd az iskola az otthon után a második legjelentősebb hely az emberek életében. Az óvoda- és iskolaköteles korosztály, mely a lakosság több mint tíz százaléka, idejének több mint egyharmadát
ezekben az intézményekben tölti. Ennélfogva könnyen belátható, hogy az óvodák és az
iskolák építése és működtetése nemzetgazdasági szinten is érzékelhető anyagi forrásokat emészt fel. Végül ne feledkezzünk meg arról sem, hogy minden ember alkotta tér egyszersmind üzenet is. Az óvodai és az iskolai környezet közösség- és identitásképző szerepe erős. Az iskola olyan szuggesztív környezet, amely az egyén társadalomban betöltött
helyéről is komplex módon vall. Mindemellett az iskola a szocializáció fontos terepe.
Az ilyen épületek elsődleges feladata, hogy komfortos kereteket adjon a gyermekeknek.
Az épület ezen túl is hordozhat azonban jelentést, hiszen tágabb értelemben, közvetve
alakítja használóinak életét. Minderről dr. Dúll Andrea környezetpszichológust kérdezte a
2018-ban készített interjú során az építészek „képviselőjeként” Turi Attila és Dénes Eszter.

› Az ma már nem kérdés, hogy az épített
környezet és a használó között létezik érzelmi kapcsolat. Vajon mennyire fontos
a helyhez való kötődés? Az otthont, az
otthonosság érzését keressük ezekben
a terekben? A nevelési intézményekben,
különösképpen az óvoda és a bölcsőde esetében építészként az otthonosság érzését
kellene prezentálnunk?
Ez a kérdés legalább annyira foglalkoztatja a pszichológusokat, mint az építészeket. Amennyiben otthonról, vagy
otthonosságról beszélünk, akkor ebben
benne van egyfajta idealitás: a béke szigete, az „otthon, édes otthon” érzése.
Ugyanakkor tudni kell, hogy ez a fogalom
nem feltétlenül pozitív, hiszen vannak
nagyon rossz otthonok, amelyekben az
emberek mégis otthon vannak. Egy olyan
teret, ahová gyakran járok, és ahol sok
időt töltök, otthonosnak nevezem, de
valójában nem ez az otthonosság. Az is-

merősség, a megszokottság érzete az otthonosság alapja.

› Az otthonosság összefügg a védelemmel?
Az ember azért épít, mert nincsenek meg
azok a védelmi eszközei, mint egy állatnak.
Nincs olyan hosszú szőre, ezért temperálnia kell a környezetét, védekeznie kell.
Behúzódtunk egykor a barlangba, ahol menedéket találtunk a hideg ellen, és ahol
csak egy irányból jöhetett az ellenség.
Az otthonnak létezik olyan értelmezése, mely egy gyakran használt térben
a biztonság, a védelem érzését emeli
ki. Ez nagyon elemi dolog, mert azt is
jelenti, hogy jól eligazodom ebben a
térben: látom, hogy hol van a bejárat,
a fényforrás. Ha ezt a teret sokszor
használom, akkor ezek az elemi észlelések is rendkívül fontosak. Ezáltal
kapcsolódik ez a kérdés az óvodához,
az iskolához, vagy bármilyen olyan tér-

hez, ami nem az elsődleges territórium.
Az elsődleges territórium azt jelenti,
hogy az otthon a pszichológiai értelemben leginkább kitüntetett, legfontosabb tér. Lehet, hogy építészetileg
ez kérdés, de mivel a gyerekek sok időt
töltenek ezekben a terekben, elemi
pszichológiai szempontból mindenképpen otthonos lesz. Ebben a differenciált otthon értelemben azonban lehet,
hogy nem lesz egy facilitáló tér, nem
serkenti a gyerekek fejlődését, vagy
bizonyos tekintetben visszaveti, de
otthonos lesz, mert sok időt töltenek
ott, a testük egy nagyon biztonságos,
védett – a szó nem kizárólag pozitív értelmében – kontextust alakít ki a térrel.
Ettől pedig például egy óvodásnak az
óvoda otthonszerű lesz. Nem véletlenül
szoktuk mondani: második otthonunk
az iskola, bár inkább a hagyományos
értelemben használjuk ezt a mondást…
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a helyhez való kötődés? Az otthont, az
otthonosság érzését keressük ezekben
a terekben? A nevelési intézményekben,
különösképpen az óvoda és a bölcsőde esetében építészként az otthonosság érzését
kellene prezentálnunk?
Ez a kérdés legalább annyira foglalkoztatja a pszichológusokat, mint az építészeket. Amennyiben otthonról, vagy
otthonosságról beszélünk, akkor ebben
benne van egyfajta idealitás: a béke szigete, az „otthon, édes otthon” érzése.
Ugyanakkor tudni kell, hogy ez a fogalom
nem feltétlenül pozitív, hiszen vannak
nagyon rossz otthonok, amelyekben az
emberek mégis otthon vannak. Egy olyan
teret, ahová gyakran járok, és ahol sok
időt töltök, otthonosnak nevezem, de
valójában nem ez az otthonosság. Az is-

merősség, a megszokottság érzete az otthonosság alapja.

› Az otthonosság összefügg a védelemmel?
Az ember azért épít, mert nincsenek meg
azok a védelmi eszközei, mint egy állatnak.
Nincs olyan hosszú szőre, ezért temperálnia kell a környezetét, védekeznie kell.
Behúzódtunk egykor a barlangba, ahol menedéket találtunk a hideg ellen, és ahol
csak egy irányból jöhetett az ellenség.
Az otthonnak létezik olyan értelmezése, mely egy gyakran használt térben
a biztonság, a védelem érzését emeli
ki. Ez nagyon elemi dolog, mert azt is
jelenti, hogy jól eligazodom ebben a
térben: látom, hogy hol van a bejárat,
a fényforrás. Ha ezt a teret sokszor
használom, akkor ezek az elemi észlelések is rendkívül fontosak. Ezáltal
kapcsolódik ez a kérdés az óvodához,
az iskolához, vagy bármilyen olyan tér-

hez, ami nem az elsődleges territórium.
Az elsődleges territórium azt jelenti,
hogy az otthon a pszichológiai értelemben leginkább kitüntetett, legfontosabb tér. Lehet, hogy építészetileg
ez kérdés, de mivel a gyerekek sok időt
töltenek ezekben a terekben, elemi
pszichológiai szempontból mindenképpen otthonos lesz. Ebben a differenciált otthon értelemben azonban lehet,
hogy nem lesz egy facilitáló tér, nem
serkenti a gyerekek fejlődését, vagy
bizonyos tekintetben visszaveti, de
otthonos lesz, mert sok időt töltenek
ott, a testük egy nagyon biztonságos,
védett – a szó nem kizárólag pozitív értelmében – kontextust alakít ki a térrel.
Ettől pedig például egy óvodásnak az
óvoda otthonszerű lesz. Nem véletlenül
szoktuk mondani: második otthonunk
az iskola, bár inkább a hagyományos
értelemben használjuk ezt a mondást…
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› Ha otthonossá válik mindenképpen, akkor
hogyan tudom építészként ezt egy ideális
otthonélményhez visszacsatolni, kezdve
a biztonságtól egészen a legfinomabb hatásokig? Lehet-e ehhez hozzárendelni térkapcsolati sémákat, anyagokat, színeket?
Mivel az otthon pszichológiai értelmezése nem azonos az otthon általános
értelmezésével, nem szabad a gyerekeket
félrevezetni. A használatból világosan
látszik, hogy ez nem az otthon, ugyanakkor számtalan dimenzióban otthonszerű
lehet. Fontos az illeszkedés az életkori
sajátosságokhoz: az óvodáskorú gyerekeknél egyedi térhasználati preferencia
például, hogy ő minden pontból szereti
látni az óvónőt, ugyanakkor az nem feltétlenül igénye, hogy őt is lássák. Ehhez
képest a kiskamasz korban ez már a rejtőzködési igényben jelenik meg. Ha ilyen
dimenziókra bontjuk le ezt a kérdést,
akkor azt mondom, hogy az otthonszerűség minden esetben életkorhoz illesztve érvényes, az azonban utópia, hogy
az óvodának otthonnak kell lennie. A
környezetpszichológus a saját empirikus
módszereivel azonban meg tudja mondani, mi az a négy-öt alapvető dimenzió,
amelyre az építésznek figyelemmel kell
lennie ahhoz, hogy otthonszerűbb legyen. Ugyanakkor vannak olyan fontos
szempontok is egy ilyen intézmény tervezésénél, amelyeket az otthontól nem
várunk el feltétlenül. Ilyen például az,
hogy kreativitást serkentő környezetet
hozzunk létre.

› Nyilvánvaló, hogy nem kell az otthon szerepét átvennie egy ilyen intézménynek, de
vajon mennyire fontos, hogy az egészen
kis térrészlet is összefüggésben legyen a
nagyobbakkal, ezáltal az egésszel, hogy az
ebben az értelemben egyre táguló világ koherensen épüljön föl a gyermek számára?
Kellenek-e bizonyos értelemben saját térrészeknek kinevezhető helyek, amelyek a „mi
világunk”, a „mi terünk”, azaz amelyekről
elmondhatjuk, hogy én ebben az ablakfülkében szeretek ülni, én itt szeretek bandázni,
mi ebben a homokozóban építünk?
Ezt a fajta létmódot, ahogyan elkezdjük
felépíteni a világunkat, tényleg az ott-
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lom idevalónak gondol, erre a helyre. Te
ezt érdemled, ez a te helyed, te ilyen vagy!

› Egy ilyen, az alaprajzból következő egyszerű dolog is állhat a mögött a minősítés
mögött, hogy „ez a csoport agresszív”?

honból kilépve kezdjük el, és az adja az
ősmintát. Ebből a szempontból is nagyon
fontos, hogy minél kisebb egy gyerek, annál inkább – pszichológiai szempontból
− közelítsünk ehhez. Legyenek meg ezek
az otthonszerű dimenziók. Azt gondolnánk, hogy az életkor előrehaladtával
az embernek egyre kevésbé van erre
szüksége. Pedig egy munkahelyen, vagy
egy városban ez az otthonosságélmény
szintén elő tud állni. Adott esetben
meg tudnánk vizsgálni, hogy hol van a
kerületben, az utcában, egy bérházban
az a lépték, ahol ez az élmény megadható. Ha gazdagodna erre vonatkozóan
a pszichológus és az építész tudása, akkor az minden bizonnyal − félretéve az
utópiákat − egy jobb életminőséghez vezető környezetet eredményezne.

› Éppen ma, a településképi arculati kézikönyvek által is fémjelzett új szemlélet
megjelenésével lenne igazán fontos, hogy
egy településen belül is megtaláljuk ezeket a tereket. Vannak olyan akupunktúrás
helyek, amelyeket ha megnyomunk, akkor
az kihat a település egészére. Olyan pontokra meg felesleges energiát fektetni,
amelyek érzéketlenek ebből a szempontból, mert az csak fájni fog.
Ráadásul széttördeli az egészet. Igen, ez
valóban fontos lenne, de alapjaiban más
gondolkodást feltételez…

› Bízunk benne, hogy a szemléletváltás elindult. Visszatérve az edukációs terekhez,
ön úgy fogalmazott, a tér facilitálhat, azaz
a környezet segíthet vagy gátolhat bizonyos dolgokat. Az építész számára azonban
nem világos minden esetben, melyik irányba visz egy-egy döntése.
Ez pszichológiailag sem mondható meg
egyszerűen. A gondolkodásmódban rejlik, ugyanis mindennek az alapja: tudnom kell, mit akarok facilitálni. Amennyiben ez történetesen a tolerancia, abban
az esetben sincs kész recept, hogy akkor
például tessék nyílt tereket tervezni.
Ugyanakkor, ha pszichológiai szempontból is átgondoljuk a térkoncepciót, akkor
implicit módon tudom serkenteni az elfogadást például a transzparenciával. Ha a
térszerkezet lehetővé teszi, hogy a gyermek többféle reakciót is lásson egy helyzetre, akkor ez a működés az ő elfogadási készségét fogja erősíteni. Ha a társas
kapcsolatokat kívánjuk facilitálni, akkor
ahhoz tudni kell, hogy pontosan milyen
társas kapcsolatokat, mert a versengés
és a verekedés is az, és bizony ez is megjelenhet − korántsem pozitív hatásként.
Az óvodában, iskolában lévő terek egyfajta társas működésre szocializálnak. Olyan
üzenet hordoznak, mely hosszú időn keresztül hat, jelentős mértékben nem tudatosul, éppen ezért nagy a jelentősége.
Arról üzen, hogy téged az adott társada-

Ha valaki folyton olyan téri szituációban tartózkodik, ahol zsúfoltság van,
és folyton korlátozott a hozzáférés a
forrásokhoz, akkor ez – evolúciós alapokon nyugodva − az agresszió irányába
serkenti a viselkedést. Ugyanakkor – az
emberi beavatkozásokon, kapcsolatokon
túl – téri beavatkozásokkal, színekkel
és egyéb belsőépítészeti mozzanatokkal
ezen jelentősen lehet lazítani. Végtelenül hiszek a térszerkezet fontosságában.
A tér kapcsolatot teremthet, de el is választhat, így jelentős szocializációs elem.
A hatásokat azonban egészen a szocializációig vinném. „Nevel a tér” − szokták
mondani, de én inkább a szocializáció
kifejezést preferálom: az adott lehetőségek mentén úgy zajlik a viselkedés,
mint ahogy a víz folyik a réseken vagy
a patakmederben: arra folyik, amerre lehetősége van. A viselkedés – sok tekintetben – úgy zajlik, ahogyan a környezet
lehetővé teszi, vagy épp kikényszeríti −
anélkül, hogy észrevennénk.

› Eddig társas interakciókról, kapcsolatokról esett szó, melyek valóban rendkívül
fontosak. Ma azonban hasonlóképpen nagy
jelentőséget tulajdonítanak az esztétikának, a vizuális nevelésnek, melyet már az
óvodában ajánlott elkezdeni.
Ezt elkezdjük akkor is, ha nem akarjuk… A pszichológia szempontjából az
esztétikai hatások másodlagosak. Pszichológiailag – nagyon leegyszerűsítve
− azt mondjuk, hogy az a szép, amit a
felhasználó annak tart. Ugyanakkor
tudjuk, hogy ez csak egy pszichológiai
vélekedés, és ebből a gondolatmenetből
nem következik az, hogy olyannak is kell
lennie. Ha meg akarjuk érteni, hogy egy
szép környezet hogyan hat, akkor érdemes lebontani a szépség pszichológiai
hatásait a harmóniától kezdve a koherenciáig, az ismerősségig. Furcsa, de
egy, a magas esztétika szerint értékte-

len dolgot is szépnek élünk meg, ha azt
megszoktuk, ha az ismerős számunkra,
mert például valamire emlékeztet. A
szépség ugyanis részben érzelem. Amikor azonban tudatos esztétikai, vizuális
nevelésről van szó, az nem feltétlenül
a pszichológia hatásköre, mert ehhez a
pszichológia – mint a fentebb kifejtettekből is kitűnik − talán túl elfogadó.

› Az 1900-as évek elején épült iskolák
esetében a nemzeti romantika szinte
alapelvárás volt. A koncepció része volt,
hogy a gyermeki tudatalattiba a magyar
kultúra, a népi építészet bizonyos elemeit átmentsék. Ennek egyik szép példája a Zrumeczky-féle Áldás utcai, vagy
a Kós Károly által tervezett Városmajor
utcai épületegyüttes. A megjelenített
formák, az anyaghasználat, a részletek
mívessége a mai napig a legkedveltebb
iskolaépületek közé emelik őket, noha a
térkoncepció ma már pedagógiai szempontból nyilván túlhaladott.
Amiről beszélünk, az nem pusztán a
szépség. Pszichológiailag meg tudjuk
érteni ezeket a telitalálatokat is, vis�sza tudjuk fordítani a szépség nyelvére,
számba véve olyan hagyományosan esztétikai minőségeket, mint a harmónia, az
idő, a történetiség, az archetípusok. Ez
azonban pszichológiailag más síkon is
értelmezhető, mely folyamatnak az áll a
végén, hogy szépnek látjuk.

› Mekkora a jelentősége az archetípusok
alkalmazásának? Száz emberből feltehetően kilencvenkilenc ugyanazt fogja lerajzolni házként, éljen bárhol is a világban:
magas tető, ablak, ajtó… Állítólag olyan
égtájakon is ezt vetik papírra a gyerekek,
ahol csak lapos tetős ház van. Egyesek
szerint azért, mert a fölső − középső − alsó
világ archetipikus felépítése jelenik meg.
Jung azt mondja, hogy ez nem tanult dolog,
ez mélyen gyökerezik bennünk akkor is, ha
nem láttunk rá példát a környezetünkben.
Vajon milyen hatású, ha nem leljük fel ezek
visszhangját a gyermekintézményekben?
Van, aki szerint ez sok probléma forrása
lehet. Megszokható bármilyen környezet,
de mégsem ugyanaz…

Egészen biztos, hogy nem ugyanaz, de
én nem ismerek olyan vizsgálatot, ami
egyértelműen megfogalmazná, hogy ha
nem rezonálunk ezekre az archetipikus, nagyon mély épületsémákra, akkor
annak milyen következményei vannak.
Ugyanakkor fontos, hogy a bennünk létező épületsémákra lássunk példát, és
erre nagyon jó helyszínek lehetnek ezek
az ún. második otthonaink. Szülőként
magam is úgy vélem, érdemes arra hangsúlyt fordítani, hogy egy adott épület az
ember kultúráját, hovatartozását közölje
a gyerekkel.

› Keressük ezeket a fogódzókat?
A fogódzókat keressük, hogy megértsük,
milyen a világ. Az ember fejlődésébe be
vannak huzalozva ezek a miért fázisok.
Sok szülő rémálma, mikor a gyerek végtelen számú miért kérdést tesz fel… Ha
filozofikus alkat lennék, azt is mondhatnám, hogy erről szól az élet: keressük a
válaszokat, a jelentéseket – ki vagyok én
a világban? Ennek legkisebb eleme, hogy
miért fúj a szél, nagy eleme, hogy magyar
vagyok, még nagyobb eleme, hogy európai
vagyok … mindannyiunkban ott van a jelentés keresése. Fiatal felnőttkorra általában már tudjuk a választ arra a kérdésre,
hogy ki vagyok én a világban. A felnőttkor az alkotás, a családalapítás időszaka,
míg a szépkor feladata, hogy a fejünkben
helyreálljon a világ. A halálunk előtti vis�szatekintés során pedig, ha életünket sikeresnek értékeljük, akkor kialakul az én
integritásának érzése − vallja Erikson −,
és ez a legvégső fázis a fejlődésünkben.

› A tervezés során szabványok sora segíti
az építészt, melyek ajánlásai elsősorban
a fizikai jólléthez kapcsolódnak, például
a méret, a bevilágítás, vagy a biztonságos használat terén. Ajánlást nem talál
azonban arra vonatkozólag – hacsak nem
Waldorf-óvodát tervez, ahol színeket,
formákat határoznak meg az emberi lélekre gyakorolt hatás alapján –, milyen
egy olvasható tér, az egyes koncepciókhoz
milyen anyag- és színhasználat kapcsolódhat. Természetesen építészként van
elképzelésünk, de miben tud a környezet-
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› Ha otthonossá válik mindenképpen, akkor
hogyan tudom építészként ezt egy ideális
otthonélményhez visszacsatolni, kezdve
a biztonságtól egészen a legfinomabb hatásokig? Lehet-e ehhez hozzárendelni térkapcsolati sémákat, anyagokat, színeket?
Mivel az otthon pszichológiai értelmezése nem azonos az otthon általános
értelmezésével, nem szabad a gyerekeket
félrevezetni. A használatból világosan
látszik, hogy ez nem az otthon, ugyanakkor számtalan dimenzióban otthonszerű
lehet. Fontos az illeszkedés az életkori
sajátosságokhoz: az óvodáskorú gyerekeknél egyedi térhasználati preferencia
például, hogy ő minden pontból szereti
látni az óvónőt, ugyanakkor az nem feltétlenül igénye, hogy őt is lássák. Ehhez
képest a kiskamasz korban ez már a rejtőzködési igényben jelenik meg. Ha ilyen
dimenziókra bontjuk le ezt a kérdést,
akkor azt mondom, hogy az otthonszerűség minden esetben életkorhoz illesztve érvényes, az azonban utópia, hogy
az óvodának otthonnak kell lennie. A
környezetpszichológus a saját empirikus
módszereivel azonban meg tudja mondani, mi az a négy-öt alapvető dimenzió,
amelyre az építésznek figyelemmel kell
lennie ahhoz, hogy otthonszerűbb legyen. Ugyanakkor vannak olyan fontos
szempontok is egy ilyen intézmény tervezésénél, amelyeket az otthontól nem
várunk el feltétlenül. Ilyen például az,
hogy kreativitást serkentő környezetet
hozzunk létre.

› Nyilvánvaló, hogy nem kell az otthon szerepét átvennie egy ilyen intézménynek, de
vajon mennyire fontos, hogy az egészen
kis térrészlet is összefüggésben legyen a
nagyobbakkal, ezáltal az egésszel, hogy az
ebben az értelemben egyre táguló világ koherensen épüljön föl a gyermek számára?
Kellenek-e bizonyos értelemben saját térrészeknek kinevezhető helyek, amelyek a „mi
világunk”, a „mi terünk”, azaz amelyekről
elmondhatjuk, hogy én ebben az ablakfülkében szeretek ülni, én itt szeretek bandázni,
mi ebben a homokozóban építünk?
Ezt a fajta létmódot, ahogyan elkezdjük
felépíteni a világunkat, tényleg az ott-

Országépítő 2019|03

lom idevalónak gondol, erre a helyre. Te
ezt érdemled, ez a te helyed, te ilyen vagy!

› Egy ilyen, az alaprajzból következő egyszerű dolog is állhat a mögött a minősítés
mögött, hogy „ez a csoport agresszív”?

honból kilépve kezdjük el, és az adja az
ősmintát. Ebből a szempontból is nagyon
fontos, hogy minél kisebb egy gyerek, annál inkább – pszichológiai szempontból
− közelítsünk ehhez. Legyenek meg ezek
az otthonszerű dimenziók. Azt gondolnánk, hogy az életkor előrehaladtával
az embernek egyre kevésbé van erre
szüksége. Pedig egy munkahelyen, vagy
egy városban ez az otthonosságélmény
szintén elő tud állni. Adott esetben
meg tudnánk vizsgálni, hogy hol van a
kerületben, az utcában, egy bérházban
az a lépték, ahol ez az élmény megadható. Ha gazdagodna erre vonatkozóan
a pszichológus és az építész tudása, akkor az minden bizonnyal − félretéve az
utópiákat − egy jobb életminőséghez vezető környezetet eredményezne.

› Éppen ma, a településképi arculati kézikönyvek által is fémjelzett új szemlélet
megjelenésével lenne igazán fontos, hogy
egy településen belül is megtaláljuk ezeket a tereket. Vannak olyan akupunktúrás
helyek, amelyeket ha megnyomunk, akkor
az kihat a település egészére. Olyan pontokra meg felesleges energiát fektetni,
amelyek érzéketlenek ebből a szempontból, mert az csak fájni fog.
Ráadásul széttördeli az egészet. Igen, ez
valóban fontos lenne, de alapjaiban más
gondolkodást feltételez…

› Bízunk benne, hogy a szemléletváltás elindult. Visszatérve az edukációs terekhez,
ön úgy fogalmazott, a tér facilitálhat, azaz
a környezet segíthet vagy gátolhat bizonyos dolgokat. Az építész számára azonban
nem világos minden esetben, melyik irányba visz egy-egy döntése.
Ez pszichológiailag sem mondható meg
egyszerűen. A gondolkodásmódban rejlik, ugyanis mindennek az alapja: tudnom kell, mit akarok facilitálni. Amennyiben ez történetesen a tolerancia, abban
az esetben sincs kész recept, hogy akkor
például tessék nyílt tereket tervezni.
Ugyanakkor, ha pszichológiai szempontból is átgondoljuk a térkoncepciót, akkor
implicit módon tudom serkenteni az elfogadást például a transzparenciával. Ha a
térszerkezet lehetővé teszi, hogy a gyermek többféle reakciót is lásson egy helyzetre, akkor ez a működés az ő elfogadási készségét fogja erősíteni. Ha a társas
kapcsolatokat kívánjuk facilitálni, akkor
ahhoz tudni kell, hogy pontosan milyen
társas kapcsolatokat, mert a versengés
és a verekedés is az, és bizony ez is megjelenhet − korántsem pozitív hatásként.
Az óvodában, iskolában lévő terek egyfajta társas működésre szocializálnak. Olyan
üzenet hordoznak, mely hosszú időn keresztül hat, jelentős mértékben nem tudatosul, éppen ezért nagy a jelentősége.
Arról üzen, hogy téged az adott társada-

Ha valaki folyton olyan téri szituációban tartózkodik, ahol zsúfoltság van,
és folyton korlátozott a hozzáférés a
forrásokhoz, akkor ez – evolúciós alapokon nyugodva − az agresszió irányába
serkenti a viselkedést. Ugyanakkor – az
emberi beavatkozásokon, kapcsolatokon
túl – téri beavatkozásokkal, színekkel
és egyéb belsőépítészeti mozzanatokkal
ezen jelentősen lehet lazítani. Végtelenül hiszek a térszerkezet fontosságában.
A tér kapcsolatot teremthet, de el is választhat, így jelentős szocializációs elem.
A hatásokat azonban egészen a szocializációig vinném. „Nevel a tér” − szokták
mondani, de én inkább a szocializáció
kifejezést preferálom: az adott lehetőségek mentén úgy zajlik a viselkedés,
mint ahogy a víz folyik a réseken vagy
a patakmederben: arra folyik, amerre lehetősége van. A viselkedés – sok tekintetben – úgy zajlik, ahogyan a környezet
lehetővé teszi, vagy épp kikényszeríti −
anélkül, hogy észrevennénk.

› Eddig társas interakciókról, kapcsolatokról esett szó, melyek valóban rendkívül
fontosak. Ma azonban hasonlóképpen nagy
jelentőséget tulajdonítanak az esztétikának, a vizuális nevelésnek, melyet már az
óvodában ajánlott elkezdeni.
Ezt elkezdjük akkor is, ha nem akarjuk… A pszichológia szempontjából az
esztétikai hatások másodlagosak. Pszichológiailag – nagyon leegyszerűsítve
− azt mondjuk, hogy az a szép, amit a
felhasználó annak tart. Ugyanakkor
tudjuk, hogy ez csak egy pszichológiai
vélekedés, és ebből a gondolatmenetből
nem következik az, hogy olyannak is kell
lennie. Ha meg akarjuk érteni, hogy egy
szép környezet hogyan hat, akkor érdemes lebontani a szépség pszichológiai
hatásait a harmóniától kezdve a koherenciáig, az ismerősségig. Furcsa, de
egy, a magas esztétika szerint értékte-

len dolgot is szépnek élünk meg, ha azt
megszoktuk, ha az ismerős számunkra,
mert például valamire emlékeztet. A
szépség ugyanis részben érzelem. Amikor azonban tudatos esztétikai, vizuális
nevelésről van szó, az nem feltétlenül
a pszichológia hatásköre, mert ehhez a
pszichológia – mint a fentebb kifejtettekből is kitűnik − talán túl elfogadó.

› Az 1900-as évek elején épült iskolák
esetében a nemzeti romantika szinte
alapelvárás volt. A koncepció része volt,
hogy a gyermeki tudatalattiba a magyar
kultúra, a népi építészet bizonyos elemeit átmentsék. Ennek egyik szép példája a Zrumeczky-féle Áldás utcai, vagy
a Kós Károly által tervezett Városmajor
utcai épületegyüttes. A megjelenített
formák, az anyaghasználat, a részletek
mívessége a mai napig a legkedveltebb
iskolaépületek közé emelik őket, noha a
térkoncepció ma már pedagógiai szempontból nyilván túlhaladott.
Amiről beszélünk, az nem pusztán a
szépség. Pszichológiailag meg tudjuk
érteni ezeket a telitalálatokat is, vis�sza tudjuk fordítani a szépség nyelvére,
számba véve olyan hagyományosan esztétikai minőségeket, mint a harmónia, az
idő, a történetiség, az archetípusok. Ez
azonban pszichológiailag más síkon is
értelmezhető, mely folyamatnak az áll a
végén, hogy szépnek látjuk.

› Mekkora a jelentősége az archetípusok
alkalmazásának? Száz emberből feltehetően kilencvenkilenc ugyanazt fogja lerajzolni házként, éljen bárhol is a világban:
magas tető, ablak, ajtó… Állítólag olyan
égtájakon is ezt vetik papírra a gyerekek,
ahol csak lapos tetős ház van. Egyesek
szerint azért, mert a fölső − középső − alsó
világ archetipikus felépítése jelenik meg.
Jung azt mondja, hogy ez nem tanult dolog,
ez mélyen gyökerezik bennünk akkor is, ha
nem láttunk rá példát a környezetünkben.
Vajon milyen hatású, ha nem leljük fel ezek
visszhangját a gyermekintézményekben?
Van, aki szerint ez sok probléma forrása
lehet. Megszokható bármilyen környezet,
de mégsem ugyanaz…

Egészen biztos, hogy nem ugyanaz, de
én nem ismerek olyan vizsgálatot, ami
egyértelműen megfogalmazná, hogy ha
nem rezonálunk ezekre az archetipikus, nagyon mély épületsémákra, akkor
annak milyen következményei vannak.
Ugyanakkor fontos, hogy a bennünk létező épületsémákra lássunk példát, és
erre nagyon jó helyszínek lehetnek ezek
az ún. második otthonaink. Szülőként
magam is úgy vélem, érdemes arra hangsúlyt fordítani, hogy egy adott épület az
ember kultúráját, hovatartozását közölje
a gyerekkel.

› Keressük ezeket a fogódzókat?
A fogódzókat keressük, hogy megértsük,
milyen a világ. Az ember fejlődésébe be
vannak huzalozva ezek a miért fázisok.
Sok szülő rémálma, mikor a gyerek végtelen számú miért kérdést tesz fel… Ha
filozofikus alkat lennék, azt is mondhatnám, hogy erről szól az élet: keressük a
válaszokat, a jelentéseket – ki vagyok én
a világban? Ennek legkisebb eleme, hogy
miért fúj a szél, nagy eleme, hogy magyar
vagyok, még nagyobb eleme, hogy európai
vagyok … mindannyiunkban ott van a jelentés keresése. Fiatal felnőttkorra általában már tudjuk a választ arra a kérdésre,
hogy ki vagyok én a világban. A felnőttkor az alkotás, a családalapítás időszaka,
míg a szépkor feladata, hogy a fejünkben
helyreálljon a világ. A halálunk előtti vis�szatekintés során pedig, ha életünket sikeresnek értékeljük, akkor kialakul az én
integritásának érzése − vallja Erikson −,
és ez a legvégső fázis a fejlődésünkben.

› A tervezés során szabványok sora segíti
az építészt, melyek ajánlásai elsősorban
a fizikai jólléthez kapcsolódnak, például
a méret, a bevilágítás, vagy a biztonságos használat terén. Ajánlást nem talál
azonban arra vonatkozólag – hacsak nem
Waldorf-óvodát tervez, ahol színeket,
formákat határoznak meg az emberi lélekre gyakorolt hatás alapján –, milyen
egy olvasható tér, az egyes koncepciókhoz
milyen anyag- és színhasználat kapcsolódhat. Természetesen építészként van
elképzelésünk, de miben tud a környezet-
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pszichológia segíteni? Vannak olyan empirikus adatok, amelyek egy szabványhoz
hasonlóan működhetnek?
A környezetpszichológia célja nem egy
újabb, immár pszichológiai szempontú
szabvány megalkotása. Az építésszel való
személyes konzultáció során tudunk −
egy adott projekt esetében, megismerve
a helyszínt, a populációt, az életkort, az
adott tulajdonsághalmazt − optimalizálni bizonyos elemeket, illetve el tudjuk
mondani az adott térkoncepció előnyeit
és hátrányait, a várható hatásokat. Ezzel szemben a munkalélektan, vagy az
ergonómus meghatározhatja az ideális
világítás mértékét, vagy a fal színét a gyerek gyorsabb emésztéséhez – ez a fajta
gondolkodásmód bizonyára beilleszthető
bizonyos mozzanatokba, de a környezetpszichológia nem ezt az utat követi. Minden egyes esetben a személy és a környezet összeillését kell vizsgálni, az aktuális
szituáció figyelembevételével. Környezetpszichológusként nem tudom, hogy építészetileg milyen egy jó óvoda, de azt meg
tudom mondani az adott projektre nézve,
hogy az a bizonyos óvoda milyen lesz. Ez
a tudomány a 70-es évektől fogva keresi,
kutatja az összefüggéseket. Tudunk általánosítani, de mindig a konkrét talaján. A
könyveimben vannak tézises megállapítások, például, hogy a nagy belmagasságú
terek növelik a mozgásos aktvitást, míg a
színes falak inkább a verbalitást fokozzák.
Mindezt azonban a konkrét helyzetre kell
alkalmazni. Teoretikusan ez kijelenthető,
de arra a kérdésre, hogy ezt protokollá tegyük-e, szívesebben mondanám, hogy ne.

› Ha mechanizmussá válik, akkor a legnagyszerűbb gondolat is meghal, és vis�szatérünk a típustervek világába… Fontos
lenne, hogy egy oktatási intézmény esetében a tervezés része lenne egy környezetpszichológiai konzultáció is. Mennyire
gyakori, hogy kikérik az ön véleményét?
Ma rengeteg ilyen intézmény épül vagy
kerül felújításra, és egyre többen keresnek meg, mert fontosnak érzik, hogy ne
pusztán az intuícióra hagyatkozzanak,
hiszen van egy szakma, ami az építészet
szolgálatába állhat.
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› Talán erősebb kapcsolatról van itt szó.
Amikor az építész házat tervez, egyfajta
köpenyt borít egy testre, mely nem csupán fizikai, hanem lelki és szellemi test
is. Segítenek ugyan, de a szabványok világánál kifejezőbb és mélyebb az, amit egy
ház jelent. Azt azonban, hogy mi az a test,
amit be kell borítani, nem tudja igazán az
építész, hiszen nem is az ő dolga. Az ősi legenda úgy tartja, hogy Salamon – minden
égi és földi bölcsesség birtokosa – tudta,
hogy mi a templom, ismerte a főbb méreteket, de képtelen volt felépíteni azt, ezért
kellett Hirámot elhívnia, mert ő képes volt
erre. Minden építész Hirám utódja. Ha mi
azt képzeljük, hogy tudjuk a templom szent
méreteit, akkor tévedünk.
Pszichológusként mi sem tudjuk, mi a
templom, de valamit azért tudunk róla…
Egy iskola esetében rajtunk kívül szakértő segítséggel bevonható a pedagógus,
vagy a diák is. Sajnos még ma is él az a
nézet, miszerint az iskolában nem kell
hogy jól érezze magát a diák, mert oda
tanulni jár, éppen ezért nem kell hogy
otthonos legyen, a tér pedig nem a diáké.

› Általában kevés szó esik a nevelőről,
vagy a pedagógusról, még kevesebb a szülőről, pedig ők is használói a térnek.
Egy gyerekeknek tervezett tér nem működik, ha benne a felnőtt felhasználó nem
érzi magát jól, hiszen bizonyos életkorig
a gyermek nem használja egyedül a teret.
Ebben az értelemben a felnőttnek nem
kiszolgáló vagy útjelző tábla szerepe
van, a térnek ugyanolyan fokú és típusú
komfortot kell biztosítania számára is.
A kérdés az, hogyan lehet egy teret úgy
kialakítani, hogy az azonos mértékben
és minőségben adjon használhatóságot
a gyereknek és a felnőttnek. Meddig tágítsuk ezt a kört, kapjon-e benne helyet
a szülő? Itt jön be a képbe a környezetpszichológia. A magyar nyelv nagyon
szépen fejezi ezt ki: teret kap a szülővel
való beszélgetés az iskolában, a látogató a kórházban… Ne feledkezzünk meg a
pedagógusról, akinek kongruensen kell
alkalmaznia a teret, abban az esetben is,
ha ő történetesen egy régi vágású, fehér
köpenyes „típus”. Ezért jó, ha a rugal-

masság bekerül a tervezési szempontok
közé, fontos, hogy a tér be tudjon fogadni többféle tantervet és lehetőséget.

lógia szempontjából, az adott életkorban milyen üzenetet közvetít. Sokszor
arra bátorítjuk az építészt, hogy a jó cél
érdekében áldozza be az egységes dizájnt. Egyes terekben jó megoldás lehet
a látszóbeton, míg mások ettől egészen
eltérő anyaghasználatot igényelnek. Az,
hogy ma érdeklődés mutatkozik az iránt,
hogy egy szépnek kikiáltott, trendi épület valójában hogyan hat a használóra a
pszichológia szempontjából, új jelenség.
Az építészek sokáig azt hitték, egyértelműen tudható, mi a jó az embereknek,
hiszen nekik terveznek.

› Mi hat a környezetben a gyermekre, és
milyen mértékben? Külön lehet-e választani a teret a pedagógustól?
A környezetpszichológia nagyon izgalmas álláspontot képvisel, miszerint
egyszerre hat a kettő, azaz nem értelmezhető külön a pedagógus (vagy a
gyerek) hatása a tér hatásától. Maga a
pszichológia ebből az összetett valóságból azt a metszetet ragadja ki, ami
az emberi viselkedés. A környezetpszichológia feladata, hogy ezt visszategye
a valós téri kontextusba. Ez pedig azért
fontos, mert hiába tervezi meg valaki a
világ legszebb és legjobb terét, ha azt a
használat nem igazolja. Ha növelhető a
jó használat esélye és a gyerekkel való
komplex hatás hatékonysága, vagyis ha a
használatot bevonom a tervezésbe mint
szempontot, akkor a tér – önálló ereje
mellett, azaz nem szolgai módon − ezt
támogatja, mederbe tereli. Amennyiben
ez a használat pedig az általunk elsődlegesen definiált mederben folyik, akkor a
gyerek észrevétlenül nagyon komplex hatást kap. A környezet tehát minden síkon
hat, kezdve attól, hogy a retinán hogyan
képeződik le a fény, a hangok hogy verődnek vissza a fülben levő szőrsejtekre, egészen addig, hogy mekkora vagyok
én a belmagassághoz képest, hol tudom
a testem végigpozicionálni a folyosón,
eközben mit látok, és milyen interakciók jöhetnek létre az ott tartózkodókkal.
A humán hatások tehát nem szálazhatók
le a környezeti hatásokról.

› Eddig a falakon belül mozogtunk, de ezekhez az intézményekhez rendszerint udvar
vagy kert kapcsolódik, amelyekre méltatlanul kevés figyelem jut.
Először is ezek az intézmények valamilyen téri helyzetben vannak, van egy
megközelítési és egy távozási útvonal.
Ezek nem élmény nélküliek! Ahogy nap
mint nap megérkezünk, az egy mentális
felkészülési folyamat arra a napra. De
vajon hol kezdünk megérkezni az iskolá-

› Kétségtelen, de ha megnézünk egy szaklapot, a fotókon nem szerepel a környezet,
nem látunk embereket…, mert az a komisz
kölyök csak elrontaná a fotót. Az egész egy
steril, álságos kivágat. Felmerül a kérdés:
kinek tervezünk valójában?

ba vagy az óvodába, és mit viszünk haza
onnan mindennap? Nehezen megközelíthető? Nem nyílik a kertajtó? Ez egy
nagyon izgalmas téma. Az iskola vagy
az óvoda nagyon erőteljesen formáló környezet, nap mint nap megerősít,
megkérdőjelezi vagy megüzeni, hogy ki
vagyok a világban.

› A szakma egyre nagyobb figyelemmel
fordul a környezetpszichológia felé,
számtalan tanulmányt olvashatunk a kívül-belül jó oktatási intézményekről. Azt

is látjuk a sajtóban, mi a trend az iskolaés az óvodaépítészet terén. Ugyanakkor
mintha egyelőre a kettő nem lenne fedésben. A fehér falú, látszóbeton mennyezetű
egyenépületek a gyerekek szerint sokszor
inkább hasonlítanak egy börtönre vagy
kórházra, mint a második otthonukra.
Óvakodnék attól, hogy egy másik szakmával szemben kritikát fogalmazzak meg,
az azonban tény, hogy az építészekben
van fogékonyság a pszichológia iránt. Ha
megkeresnek, mi meg tudjuk mondani,
mi az ára egy látszóbetonnak a pszicho-

Jó, hogy ez megfogalmazódik a szakmában, de én azért látok egy jobbító szándékú felelősségtudatot is manapság. Van,
aki úgy érzi, nincs szükség a pszichológiával mint tudománnyal való kapcsolatra,
mely az ő intuícióját szétzilálja. Ezt is el
tudom fogadni. Az én szempontomból
azonban a szakmák közötti együttműködés rendkívül inspiráló, és nem célom a
másik kompetenciáival való vetélkedés.
Fontosnak és gyümölcsözőnek tűnik az
építészet és a környezetpszichológia közötti hosszú távú együttműködés. A jövő
kétségtelenül a pszichológia és az építészet szorosabb kapcsolata.

ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY – AN INTERVIE W WITH ANDRE A DÚLL
All processes of education take place in a form of physical space. However, this physical environment is usually not given enough attention—as if it were a
secondary, or indeed inferior, aspect of the pedagogical process. It is true that the right kind of teacher can achieve spectacular results in a dilapidated village
school or that fancy kindergartens do not always offer the right kind of child care. Nevertheless, the location is well worth addressing, as it is obviously easier
to achieve success in a supportive environment. Also, it should be noted that the significance of the kindergarten, and then the school, is second only to that of
one's home. An entire age group is required by law to spend more than one third of their life in these institutions. Therefore, it is easy to see that the construction
and operation of kindergartens and schools requires such an enormous material effort that it affects the national economy. Finally, we must not forget that all
spaces created by man have their specific message. In case of kindergartens and schools, this message is about creating a community and an identity. School is
a suggestive environment that provides complex feedback on the individual's place in society, and also an important scene of socialization. The primary purpose
of educational buildings is to provide comfort for children. Beyond that, however, they indirectly shape the lives of their users.
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pszichológia segíteni? Vannak olyan empirikus adatok, amelyek egy szabványhoz
hasonlóan működhetnek?
A környezetpszichológia célja nem egy
újabb, immár pszichológiai szempontú
szabvány megalkotása. Az építésszel való
személyes konzultáció során tudunk −
egy adott projekt esetében, megismerve
a helyszínt, a populációt, az életkort, az
adott tulajdonsághalmazt − optimalizálni bizonyos elemeket, illetve el tudjuk
mondani az adott térkoncepció előnyeit
és hátrányait, a várható hatásokat. Ezzel szemben a munkalélektan, vagy az
ergonómus meghatározhatja az ideális
világítás mértékét, vagy a fal színét a gyerek gyorsabb emésztéséhez – ez a fajta
gondolkodásmód bizonyára beilleszthető
bizonyos mozzanatokba, de a környezetpszichológia nem ezt az utat követi. Minden egyes esetben a személy és a környezet összeillését kell vizsgálni, az aktuális
szituáció figyelembevételével. Környezetpszichológusként nem tudom, hogy építészetileg milyen egy jó óvoda, de azt meg
tudom mondani az adott projektre nézve,
hogy az a bizonyos óvoda milyen lesz. Ez
a tudomány a 70-es évektől fogva keresi,
kutatja az összefüggéseket. Tudunk általánosítani, de mindig a konkrét talaján. A
könyveimben vannak tézises megállapítások, például, hogy a nagy belmagasságú
terek növelik a mozgásos aktvitást, míg a
színes falak inkább a verbalitást fokozzák.
Mindezt azonban a konkrét helyzetre kell
alkalmazni. Teoretikusan ez kijelenthető,
de arra a kérdésre, hogy ezt protokollá tegyük-e, szívesebben mondanám, hogy ne.

› Ha mechanizmussá válik, akkor a legnagyszerűbb gondolat is meghal, és vis�szatérünk a típustervek világába… Fontos
lenne, hogy egy oktatási intézmény esetében a tervezés része lenne egy környezetpszichológiai konzultáció is. Mennyire
gyakori, hogy kikérik az ön véleményét?
Ma rengeteg ilyen intézmény épül vagy
kerül felújításra, és egyre többen keresnek meg, mert fontosnak érzik, hogy ne
pusztán az intuícióra hagyatkozzanak,
hiszen van egy szakma, ami az építészet
szolgálatába állhat.
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› Talán erősebb kapcsolatról van itt szó.
Amikor az építész házat tervez, egyfajta
köpenyt borít egy testre, mely nem csupán fizikai, hanem lelki és szellemi test
is. Segítenek ugyan, de a szabványok világánál kifejezőbb és mélyebb az, amit egy
ház jelent. Azt azonban, hogy mi az a test,
amit be kell borítani, nem tudja igazán az
építész, hiszen nem is az ő dolga. Az ősi legenda úgy tartja, hogy Salamon – minden
égi és földi bölcsesség birtokosa – tudta,
hogy mi a templom, ismerte a főbb méreteket, de képtelen volt felépíteni azt, ezért
kellett Hirámot elhívnia, mert ő képes volt
erre. Minden építész Hirám utódja. Ha mi
azt képzeljük, hogy tudjuk a templom szent
méreteit, akkor tévedünk.
Pszichológusként mi sem tudjuk, mi a
templom, de valamit azért tudunk róla…
Egy iskola esetében rajtunk kívül szakértő segítséggel bevonható a pedagógus,
vagy a diák is. Sajnos még ma is él az a
nézet, miszerint az iskolában nem kell
hogy jól érezze magát a diák, mert oda
tanulni jár, éppen ezért nem kell hogy
otthonos legyen, a tér pedig nem a diáké.

› Általában kevés szó esik a nevelőről,
vagy a pedagógusról, még kevesebb a szülőről, pedig ők is használói a térnek.
Egy gyerekeknek tervezett tér nem működik, ha benne a felnőtt felhasználó nem
érzi magát jól, hiszen bizonyos életkorig
a gyermek nem használja egyedül a teret.
Ebben az értelemben a felnőttnek nem
kiszolgáló vagy útjelző tábla szerepe
van, a térnek ugyanolyan fokú és típusú
komfortot kell biztosítania számára is.
A kérdés az, hogyan lehet egy teret úgy
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a gyereknek és a felnőttnek. Meddig tágítsuk ezt a kört, kapjon-e benne helyet
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szépen fejezi ezt ki: teret kap a szülővel
való beszélgetés az iskolában, a látogató a kórházban… Ne feledkezzünk meg a
pedagógusról, akinek kongruensen kell
alkalmaznia a teret, abban az esetben is,
ha ő történetesen egy régi vágású, fehér
köpenyes „típus”. Ezért jó, ha a rugal-

masság bekerül a tervezési szempontok
közé, fontos, hogy a tér be tudjon fogadni többféle tantervet és lehetőséget.

lógia szempontjából, az adott életkorban milyen üzenetet közvetít. Sokszor
arra bátorítjuk az építészt, hogy a jó cél
érdekében áldozza be az egységes dizájnt. Egyes terekben jó megoldás lehet
a látszóbeton, míg mások ettől egészen
eltérő anyaghasználatot igényelnek. Az,
hogy ma érdeklődés mutatkozik az iránt,
hogy egy szépnek kikiáltott, trendi épület valójában hogyan hat a használóra a
pszichológia szempontjából, új jelenség.
Az építészek sokáig azt hitték, egyértelműen tudható, mi a jó az embereknek,
hiszen nekik terveznek.

› Mi hat a környezetben a gyermekre, és
milyen mértékben? Külön lehet-e választani a teret a pedagógustól?
A környezetpszichológia nagyon izgalmas álláspontot képvisel, miszerint
egyszerre hat a kettő, azaz nem értelmezhető külön a pedagógus (vagy a
gyerek) hatása a tér hatásától. Maga a
pszichológia ebből az összetett valóságból azt a metszetet ragadja ki, ami
az emberi viselkedés. A környezetpszichológia feladata, hogy ezt visszategye
a valós téri kontextusba. Ez pedig azért
fontos, mert hiába tervezi meg valaki a
világ legszebb és legjobb terét, ha azt a
használat nem igazolja. Ha növelhető a
jó használat esélye és a gyerekkel való
komplex hatás hatékonysága, vagyis ha a
használatot bevonom a tervezésbe mint
szempontot, akkor a tér – önálló ereje
mellett, azaz nem szolgai módon − ezt
támogatja, mederbe tereli. Amennyiben
ez a használat pedig az általunk elsődlegesen definiált mederben folyik, akkor a
gyerek észrevétlenül nagyon komplex hatást kap. A környezet tehát minden síkon
hat, kezdve attól, hogy a retinán hogyan
képeződik le a fény, a hangok hogy verődnek vissza a fülben levő szőrsejtekre, egészen addig, hogy mekkora vagyok
én a belmagassághoz képest, hol tudom
a testem végigpozicionálni a folyosón,
eközben mit látok, és milyen interakciók jöhetnek létre az ott tartózkodókkal.
A humán hatások tehát nem szálazhatók
le a környezeti hatásokról.

› Eddig a falakon belül mozogtunk, de ezekhez az intézményekhez rendszerint udvar
vagy kert kapcsolódik, amelyekre méltatlanul kevés figyelem jut.
Először is ezek az intézmények valamilyen téri helyzetben vannak, van egy
megközelítési és egy távozási útvonal.
Ezek nem élmény nélküliek! Ahogy nap
mint nap megérkezünk, az egy mentális
felkészülési folyamat arra a napra. De
vajon hol kezdünk megérkezni az iskolá-

› Kétségtelen, de ha megnézünk egy szaklapot, a fotókon nem szerepel a környezet,
nem látunk embereket…, mert az a komisz
kölyök csak elrontaná a fotót. Az egész egy
steril, álságos kivágat. Felmerül a kérdés:
kinek tervezünk valójában?

ba vagy az óvodába, és mit viszünk haza
onnan mindennap? Nehezen megközelíthető? Nem nyílik a kertajtó? Ez egy
nagyon izgalmas téma. Az iskola vagy
az óvoda nagyon erőteljesen formáló környezet, nap mint nap megerősít,
megkérdőjelezi vagy megüzeni, hogy ki
vagyok a világban.

› A szakma egyre nagyobb figyelemmel
fordul a környezetpszichológia felé,
számtalan tanulmányt olvashatunk a kívül-belül jó oktatási intézményekről. Azt

is látjuk a sajtóban, mi a trend az iskolaés az óvodaépítészet terén. Ugyanakkor
mintha egyelőre a kettő nem lenne fedésben. A fehér falú, látszóbeton mennyezetű
egyenépületek a gyerekek szerint sokszor
inkább hasonlítanak egy börtönre vagy
kórházra, mint a második otthonukra.
Óvakodnék attól, hogy egy másik szakmával szemben kritikát fogalmazzak meg,
az azonban tény, hogy az építészekben
van fogékonyság a pszichológia iránt. Ha
megkeresnek, mi meg tudjuk mondani,
mi az ára egy látszóbetonnak a pszicho-

Jó, hogy ez megfogalmazódik a szakmában, de én azért látok egy jobbító szándékú felelősségtudatot is manapság. Van,
aki úgy érzi, nincs szükség a pszichológiával mint tudománnyal való kapcsolatra,
mely az ő intuícióját szétzilálja. Ezt is el
tudom fogadni. Az én szempontomból
azonban a szakmák közötti együttműködés rendkívül inspiráló, és nem célom a
másik kompetenciáival való vetélkedés.
Fontosnak és gyümölcsözőnek tűnik az
építészet és a környezetpszichológia közötti hosszú távú együttműködés. A jövő
kétségtelenül a pszichológia és az építészet szorosabb kapcsolata.

ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY – AN INTERVIE W WITH ANDRE A DÚLL
All processes of education take place in a form of physical space. However, this physical environment is usually not given enough attention—as if it were a
secondary, or indeed inferior, aspect of the pedagogical process. It is true that the right kind of teacher can achieve spectacular results in a dilapidated village
school or that fancy kindergartens do not always offer the right kind of child care. Nevertheless, the location is well worth addressing, as it is obviously easier
to achieve success in a supportive environment. Also, it should be noted that the significance of the kindergarten, and then the school, is second only to that of
one's home. An entire age group is required by law to spend more than one third of their life in these institutions. Therefore, it is easy to see that the construction
and operation of kindergartens and schools requires such an enormous material effort that it affects the national economy. Finally, we must not forget that all
spaces created by man have their specific message. In case of kindergartens and schools, this message is about creating a community and an identity. School is
a suggestive environment that provides complex feedback on the individual's place in society, and also an important scene of socialization. The primary purpose
of educational buildings is to provide comfort for children. Beyond that, however, they indirectly shape the lives of their users.
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FŐÉPÍTÉSZEK
Dénes György – Verőce

› Miért tekinti kötelességének egy tervezői praxist folytató, irodát fenntartó, díjazott építész ma Magyarországon, hogy főépítészként is helytálljon? Ez egy kihívás?

Dénes György (1973)
Pro Architectura díjas építész, vezető tervező
2003

1997–2009
2002
2009–

Diploma Budapesti Műszaki Egyetem
Építészmérnöki Kar – tervező szakirány
Makay Tamás építésziroda
– építész munkatárs
Építész Kaláka Kft. – építész munkatárs
vezető tervező
DNS-műterem

2007–
2012–2015
2015–
2018–
2019

Budakalász, tervtanácsi tag
Budakeszi főépítész
Budapest II. kerület, tervtanácsi tag
Verőce főépítésze
Szentendre, tervtanácsi tag

2018

1996
1996–1997

Az Országépítőben immár hat éve mutatunk be főépítészeket az ország legkülönbözőbb
pontjairól. Általában sokéves, évtizedes tapasztalattal rendelkező, jelentős
eredményeket felmutató kollégákkal beszélgettünk. Ebből a szempontból a Dénes
György Pro Architectura díjas építésszel készített interjú rendhagyó: „csupán” három
évig volt Budakeszi főépítésze, Verőcét ebben a minőségében mindössze egy éve segíti.
Tervtanácstagként Budakalászon 2007-től vesz részt a véleményezési folyamatban,
jelenleg a fővárosi II. kerület és Budakalász tervtanácsának tagja. Számos díjjal elismert
tervezői praxist folytat Szentendrén, épületfotóival albumokban és folyóiratokban is
találkozhatunk. Úgy véli, tapasztalatai leginkább a főépítészi megbízatással szemben
bizonytalanoknak és az újrakezdőknek szolgálhatnak tanulsággal, és adhatnak erőt a
továbbiakhoz. Dénes Eszter és Salamin Krisztina interjúja.

2011
2016
2017

2019

Az Év Szép Háza díj
– Budapest, családi ház
Pro Architectura díj
– Hatvan, buszpályaudvar
Év Homlokzata különdíj
– Fonyód, nyaraló
Év Háza fődíj
– Balatonhenye, lakóépület
Év Balatoni Üdülőépülete fődíj
– Fonyód, nyaraló
Wéber Antal-díj

Ha valaki hisz abban, amit csinál, akkor azt a harctéren, az arcvonalban
is képviselni kell. Főépítészként úgy
vélem, hogy egészen más egy elit körben nagy igazságokat kinyilatkoztatni,
ezért elismeréseket és egymás között
vállveregetéseket kapni, mint ugyanezt a terepen, a való életben megtenni.
Itt első kézből, konkrét visszajelzések
alapján tapasztalható meg a szakma
és a laikusok között feszülő ellentét.

› Mi az, amiben hiszel?
Az épített környezet ránk gyakorolt ha-
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tásában. Abban, hogy az épületek – melyekben életünk nagy részét töltjük − az
embereket motiválják, nevelik, közösséget építenek, és hangulatot teremtenek.
Ahogyan Makovecz Imre is mondta, egy
kultúrát közvetítenek. Ezt lehet katedráról is terjeszteni, meg úgy is, hogy főépítészként belenézünk a másik ember
szemébe. Bizony számolnunk kell azzal,
hogy lesz, aki emiatt ránk csapja majd
az ajtót, és néhányan nem fogadják
majd a köszönésünket. A főépítészség
a szakma vérkeringése, aki ebben nincs
benne, az nem látja át teljes mélységé-
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Főépítészek

Információs táblák, Budakeszi 
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Ottilia polgármester asszonnyal együttműködve. Mégis úgy éreztem, iránymutatásaimban nem bíznak meg, szükséges,
de megkerülendő elemként pedig nem
akartam közreműködni a város életében.
Amellett, hogy nem kívántam hivatalnok
főépítész lenni, a döntő lépés meghozatalában az is közrejátszott, hogy ekkor
jelent meg a 300 négyzetméter alatti
épületekre vonatkozó bejelentési eljárás,
mely Budakeszi esetén lefedi az építési
engedélyek jelentős részét. Miután ezeket a továbbiakban a tervtanáccsal nem
véleményezhettük – még a kerítésbe sem
szólhattunk bele, noha az az egyik legjelentősebb településkép-formáló elem –,
a jelenlétem részben értelmét vesztette.

› Két év elteltével Verőcén újult erővel vetetted bele magad a főépítészi munkába.
Milyen terveid vannak ezen a településen?

ben a folyamatokat. Ez igaz természetesen az oktatásra is, amely egy másik
szintje az építészetnek. Azt mondhatnánk, hogy annak van a legnagyobb
rálátása a szakmára, aki tanít, megismeri az utánpótlást, a diákok reakcióit, mellette tervezési praxist folytat, és
egyben főépítészként is tevékenykedik.

› A te életutad jól mutatja, hogy ez is egy
tanulási folyamat, melyben nem biztos,
hogy az ember minden asszót megnyer.
Budakeszin három év után te mondtál fel,
és úgy tűnt, a továbbiakban nem is kacérkodsz ilyen megbízással.

Budakeszi egy különleges adottságú város az agglomerációs települések minden bájával és nyűgével, erős és hathatós civil – sváb – közösséggel, amelynek
nagyon sokat köszönhetek. Az itt eltöltött évek számomra valóban a tanulás
évei voltak, hiszen senki sem születik
főépítésznek. Tény, nem sikerült minden úgy, ahogy szerettem volna. Jóllehet a város életében jelentős eredményeket – óvodabővítés, helyi televízió
központja, híd és kapu a természetvédelmi területre, HÉSZ-módosítás, környezetrendezések, információs táblák,
városi piac rendezése – értünk el Győri

Felmondásom után, hitemet elveszítve, valóban úgy gondoltam, nem fogok
a továbbiakban főépítészi megbízást
vállalni. Ugyanakkor hiszek abban,
hogy ha tanulunk a tapasztalatainkból, nem kizárt, hogy egy elvesztett
verseny után a következőt megnyerjük.
Verőcére két helyről is ajánlottak, így
kötelességemnek éreztem felülvizsgálni
korábbi elhatározásomat. Ennek szükségességéről nemcsak a helyszín, hanem a polgármesterrel történt első beszélgetés is meggyőzött. Biztosítottak
arról, hogy nem hivatalnokot keresnek:
havi egyszer van fogadóórám, ugyanakkor bármikor rendelkezésre állok,
ha szükség van rám. Az értékvédelem
mellett tevékenységemet elsősorban a
hozzáadás és az elvétel kettősére építem. Egy település többféle eszközzel
munkálkodhat a minőségi, élhető és
esztétikus arculat elérésén. A közterület „mindent visz” – mondhatnánk: még
rossz állapotú épületállomány esetén
is keretet ad, összefog, és kedvező benyomást kelt. Katalizátorszerepe van:
sokszor egy jól átgondolt közterületrendezés hozza magával a környező
épületek megújulását. A legegyszerűbb
és legolcsóbb lépés, egyben mindennek a kezdete azonban nem az építés,

hanem az elvétel: az „ottmaradt” vasak,
betondarabok, már rég nem aktuális
vagy éppen önkényesen kihelyezett,
ún. gerillahirdetések, törött virágvályúk összeszedése, a felesleges korlátok elbontása. A következő a növényzet
átgondolt telepítése, mely a közterület
rendezésének egyik legfontosabb lépése. És akkor a tényleges építésről még
nem is beszéltünk…

› Mi az, ami már megvalósult egyéves ottléted alatt?
Grauszmann György polgármester úr
általában a megfelelő pillanatban, kellő intenzitással vág bele a dolgokba.
Így volt ez a Duna-parti strandnál is,
melynek tervezésével már a lehívható
támogatás hírére elkezdtünk foglalkozni. Ez is a hozzáadás-elvétel elve
mentén egy leltárral indult, melyből vi-

 Gyermekfoglalkoztató, Budakeszi.

Építész: Dénes György

 Bölcsőde, Verőce
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lágosan látszott, hogy a beavatkozások
80%-a a problémás részek elvételéből,
elbontásából áll, a fennmaradó 20%
pedig elsősorban kertépítészeti kérdés.
Hasonlóképpen alakult a bölcsőde pályázata, melyre szintén felkészültünk,
így megnyerte a támogatást a város.
Jelenleg a polgármesteri hivatal tagozataitól megfosztott homlokzatának
rekonstrukciójával foglalkozom. Fontos, még elődöm, Mátéffy Anna idején
indult projekt egy közfunkciót betöltő
villaépület emeleti szintjének az eredetivel megegyező visszaépítése, mely
jól mutatja a közösség értékekhez való
pozitív hozzáállását.

Ezt nem szabad sem elvárni, sem számon
kérni, ráadásul a törvény igen szűkszavúan fogalmaz. Csak az a településvezető
érzi ennek igazi jelentőségét, aki már elért
valamit főépítésze segítségével. Veresegyház vagy Budakalász például már tudja,
miről szól ez a történet… Tény, hogy akik
ezt nem tapasztalták meg, azok könnyen
megelégednek az építéshatósági osztál�lyal, amit tévesen főépítészi hivatalként
azonosítanak. Sok kolléga adminisztrációs munkatárs nélkül, hivatalnokként,
sokszor szoba, sőt saját asztal nélkül
dolgozik. Noha döntéshozó szerepet vállal, ennélfogva a polgármester és a jegyző
mellett kellene keresnünk…

› Valljuk be, nincs egyszerű helyzetben egy
polgármester sem, hiszen nem egyértelmű
mindenki számára egy főépítész alkalmazásának előnye.

› Tapasztalataid alapján mit tanácsolnál
egy városvezetőnek, ha főépítészt szeretne alkalmazni? Milyen érvekkel győznéd
meg ennek szükségességéről?

 Óvodabővítés, Budakeszi.
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Ottilia polgármester asszonnyal együttműködve. Mégis úgy éreztem, iránymutatásaimban nem bíznak meg, szükséges,
de megkerülendő elemként pedig nem
akartam közreműködni a város életében.
Amellett, hogy nem kívántam hivatalnok
főépítész lenni, a döntő lépés meghozatalában az is közrejátszott, hogy ekkor
jelent meg a 300 négyzetméter alatti
épületekre vonatkozó bejelentési eljárás,
mely Budakeszi esetén lefedi az építési
engedélyek jelentős részét. Miután ezeket a továbbiakban a tervtanáccsal nem
véleményezhettük – még a kerítésbe sem
szólhattunk bele, noha az az egyik legjelentősebb településkép-formáló elem –,
a jelenlétem részben értelmét vesztette.

› Két év elteltével Verőcén újult erővel vetetted bele magad a főépítészi munkába.
Milyen terveid vannak ezen a településen?

ben a folyamatokat. Ez igaz természetesen az oktatásra is, amely egy másik
szintje az építészetnek. Azt mondhatnánk, hogy annak van a legnagyobb
rálátása a szakmára, aki tanít, megismeri az utánpótlást, a diákok reakcióit, mellette tervezési praxist folytat, és
egyben főépítészként is tevékenykedik.

› A te életutad jól mutatja, hogy ez is egy
tanulási folyamat, melyben nem biztos,
hogy az ember minden asszót megnyer.
Budakeszin három év után te mondtál fel,
és úgy tűnt, a továbbiakban nem is kacérkodsz ilyen megbízással.

Budakeszi egy különleges adottságú város az agglomerációs települések minden bájával és nyűgével, erős és hathatós civil – sváb – közösséggel, amelynek
nagyon sokat köszönhetek. Az itt eltöltött évek számomra valóban a tanulás
évei voltak, hiszen senki sem születik
főépítésznek. Tény, nem sikerült minden úgy, ahogy szerettem volna. Jóllehet a város életében jelentős eredményeket – óvodabővítés, helyi televízió
központja, híd és kapu a természetvédelmi területre, HÉSZ-módosítás, környezetrendezések, információs táblák,
városi piac rendezése – értünk el Győri

Felmondásom után, hitemet elveszítve, valóban úgy gondoltam, nem fogok
a továbbiakban főépítészi megbízást
vállalni. Ugyanakkor hiszek abban,
hogy ha tanulunk a tapasztalatainkból, nem kizárt, hogy egy elvesztett
verseny után a következőt megnyerjük.
Verőcére két helyről is ajánlottak, így
kötelességemnek éreztem felülvizsgálni
korábbi elhatározásomat. Ennek szükségességéről nemcsak a helyszín, hanem a polgármesterrel történt első beszélgetés is meggyőzött. Biztosítottak
arról, hogy nem hivatalnokot keresnek:
havi egyszer van fogadóórám, ugyanakkor bármikor rendelkezésre állok,
ha szükség van rám. Az értékvédelem
mellett tevékenységemet elsősorban a
hozzáadás és az elvétel kettősére építem. Egy település többféle eszközzel
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esztétikus arculat elérésén. A közterület „mindent visz” – mondhatnánk: még
rossz állapotú épületállomány esetén
is keretet ad, összefog, és kedvező benyomást kelt. Katalizátorszerepe van:
sokszor egy jól átgondolt közterületrendezés hozza magával a környező
épületek megújulását. A legegyszerűbb
és legolcsóbb lépés, egyben mindennek a kezdete azonban nem az építés,
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› Fontos, hogy helyi legyen a főépítész?
Ideális helyzet, ha helyi, de illúzió, hogy
ez valamennyi településen így legyen.
Úgy vélem, hogy kellő intelligencia és
érzékenység esetén rövid idő alatt egy
külsős is átlátja az adott települést,
és szívvel-lélekkel tud dolgozni érte.
Ráadásul kívülállóként sokszor jobb a
rálátása az adott településre, annak
értékeire vagy problémáira. Ennél lényegesebbnek tartom azt, hogy tervezői
praxist folytasson, különben nem látja
át a piacot, a lehetőségeket, nem tud
kapcsolatot teremteni a városvezetés és
a polgárok között. Fontos, hogy adott
helyzetben egy gyors tervvázlattal, vagy
éppen kész tervvel segítse a települést.
A főépítészek bizony sok esetben a bizalomra építve, anyagi ellenszolgáltatás nélkül, irodai hátterüket csatasorba
állítva vállalnak be egy-egy munkát, a
nyertes pályázatokra jellemző hosszas
utófinanszírozással. Lelkesedésből…

Első pont a bizalom. Ez a tervezésnél
is így van: ha a megrendelő nem bízik meg az építészben, abból jó eredmény nem születhet. Ha egy polgármester állandóan gyanakszik, hogy a
főépítészt nem a szakmaiság és a város szeretete vezérli, hanem például
lobbiérdekek, a közös munka halálra
van ítélve. Ugyanakkor látnunk kell,
nincsenek egyszerű helyzetben a polgármesterek. Rájuk nehezedik a település valamennyi szociális és pénzügyi problémája, sokszor a túlélés a
legfőbb cél, ami már önmagában nagy
eredmény. Közakaratot teljesítenek,
vagy éppen tagadnak meg, miközben
óriási a nyomás a választók részéről.
Ciklusokban kell gondolkodniuk, lehetőleg megnyerni a következőt, és
ez a ciklikusság valójában ellentétben áll a hosszú távú gondolkodással.
Mindeközben az építész a tervezésnél
ötven, sőt ideális esetben száz évben
gondolkodik. Egy-egy döntésnél az
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építész komplex látásmódja nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valamennyi
hosszú és rövid távú hatást világosan lásson a döntéshozó. Nem csupán távlatokban gondolkodik, hanem
szakterületeket képes összefésülni,
összefüggéseiben szemléli az adott
problémát. Adott esetben – például
egy pályázati pénz elköltésénél vagy
egy felújításra szoruló épület esetén
– koncepciót tud formálni, előkészítő alapgondolatot tud megfogalmazni, a műszaki és jogi lehetőségeket
is felmérve. Azt tapasztaltam, hogy
egy település életében a problémák
nagy része a településtervezéshez és
az épített környezethez köthető, ezek
akkumulálják a legnagyobb elégedetlenséget a lakosság körében. Sok
esetben visszafordíthatatlan károkat
okoz például egy átgondolatlan belterületbe vonás, vagy egy hibás városfejlesztési koncepció, rossz helyen kijelölt gazdasági vagy közfunkciókkal.

› Több mint 18 település és 2 régió arculati
kézikönyvének (TAK, ÉTAK) elkészítésében
vettél részt. A sors fintora, hogy ebben a
sorban éppen Verőce és Budakeszi nem
szerepel. Tervezőként és főépítészként hiszel a TAK-ban?
Amennyiben közkincs, azaz a polgárok
által elérhető az adott dokumentum,
megfelelő színvonalú és közérthető, úgy
feltétlenül hiszek benne. Sajnos azt tapasztalom, hogy ez a települések nagy
részén nem áll fenn... A gyerekeket is
csak jó példával lehet tanítani: a helyes
villatartást nem elmagyarázni, hanem
megmutatni kell. Az ünnepek megélése és a házépítés is ilyen. Ezen a téren
hiánypótló a TAK, ami egy viselkedésmódot is közvetít, ha kellő számú, nem
kizárólag helyi jó példát mutató fotó és
rajz inspirálja az olvasót.

› Több helyen is meghívott tervtanácstag
vagy. Főépítészként tartasz tervtanácsot?
Mit gondolsz erről az intézményről?
Általánosságban úgy gondolom, a
jelenlegi formájában nincs értelme
tervtanácsot tartani. Néhány év tapasztalata azt mutatja, hogy nem

szabadna a polgármesterre testálni a
tervek elutasításának ellenjegyzését,
mert nem mindenki meri ezt felvállalni a választók, kisebb településen a
szomszéd vagy a gyermekét oktató helyi tanítónő felé… Ez ma a legnagyobb
konfliktus főépítész és a településvezető között, amit a jó kommunikációval, meggyőzéssel sem lehet minden
esetben elsimítani. Sokan, sokféle
megoldást javasolnak erre, a tervtanács kétharmados nemleges döntésének kötelező figyelembevételétől a
kétszintű véleményezésig bezárólag.
Tény, hogy a polgármesterek bizonytalansága, vagy a tervtanácsok gyengesége miatt sok sebet ejtettünk már településeinken, ezért különösen fontos
lenne, hogy a kiemelt helyszínekre, védett településrészekre, tájegységekre
csak kvalitásos építész tervezhessen.
Ezt a fentiek figyelembevételével úgy
lehetne elérni, ha e területeket független tervtanács is véleményezné. Itt
kell megjegyeznem, hogy a kamarai díj
hazai rendszerét sem tartom igazságosnak, mert jelenleg mindenki azonos
összeget fizet, függetlenül attól, hogy
évi hány házat, hány négyzetmétert
tervez. Egyfajta szűrésre tehát ezen a
területen is szükség lenne.

› Azaz nem a tervtanács intézményét, hanem a jelenlegi működési feltételeit tartod
visszásnak?
A tervtanács hasznosságához nem fér
kétség. Egy fővárosi kerületben például

sokszor nem egyértelmű egy-egy döntés,
így fontos, hogy a főépítész munkáját egy
ilyen tanács is segítse. Kisebb településen
szinte minden kezelhető főépítészi szinten, ugyanakkor megerősítő jellegű, ha
egy tervtanács véleményére is hivatkozhat. A tagok számára is fontos, mert rengeteget tanulunk egymás reakcióiból, és a
felmerülő problémák jellegéből. Ezt saját
praxisunkban is hasznosítjuk, míg egy
„szobamérnöknek” nincs rálátása a való
élet problémáira. Maga a tervtanácson
való részvétel pedig jó előképzettséget
ad a főépítészi működéshez. Számomra
azonban a legnagyobb visszaigazolás az,
amikor megfogadva és megértve tanácsainkat, a megrendelő vagy a tervező kolléga is elégedett a végeredménnyel.

› Az sem veszi el a kedved, hogy hiába a
véleményezés, ma semmi nem garantálja,
hogy pontosan az valósuljon meg, amit jóváhagyott a tervtanács?
Reischl Gábort tudom idézni, akit a budakalászi tervtanácsban ismerhettem
meg: „olykor elfog a reménytelenség…”.
De az ember folytatja, és mindig emlékeztetem magam arra, amit Turi Attilától tanultam: a nagy bajt kell megelőzni, például a léptéktelen gesztusokat,
mert részletekbe menően már nem tudunk hatni. Mindent az adott tervező
képességeihez, és nem a legmagasabb
szintű, „folyóirat-építészethez” kell
viszonyítanunk. A többi a tervező felelőssége. Ugyanakkor valóban elkeserítő, hogy a teljes rendszer ellenőrzési

szintje nincs biztosítva, sokszor rá sem
ismerünk a megépült házra, a polgárok
pedig jogosan vonják ilyenkor kétségbe a tanács létjogosultságát. Ráadásul
jelenleg kardinális dolgokat lehet engedély nélkül megváltoztatni, ilyen a ház
színe, vagy az eresz mérete. Bizakodó
vagyok, hogy ezen a téren a közeljövőben változások lesznek.

› Milyen embert kíván ez a pozíció?
Jó lenne, ha egyre több fiatal választaná
a tervezés mellett a főépítészi hivatást.
Ehhez azonban, mint mindenhez, jó
arányérzék is kell. Ez veleszületett képesség, de bizonyos szintig tanulható:
főépítészként olykor a kis eredményeknek is örülni kell, és tudni kell elengedni
azt, amin változtatni nem tudunk. Számításba kell venni, hogy egy városvezetés döntését sok szempont befolyásolja,
és előfordul, hogy a főépítész minden
igyekezete ellenére sem sikerül „jó”,
számára vállalható döntést hozni. Ez
azonban nem feltétlenül a főépítész kudarca. A taktikát is érdemes elsajátítani: türelmesen kell figyelni és hallgatni,
a sok felesleges beszéd helyett meg kell
tanulni utolsónak megszólalni. Fontos a
jó kommunikáció, hiszen egy főépítész
villámhárító is egyben a polgárok és a
városvezetés között. Ami pedig a leglényegesebb: ahogyan a tervtanácsnál is
mondtam, bár törekedni kell rá, nem kell,
és nem lehet mindig tökéleteset alkotni,
elég a jó is – ennek megértéséhez pedig kellő humorérzék is szükségeltetik.

MASTER ARCHITECTS
For six years now, we have been featuring Master Architects from various locations throughout the country. We usually talked to colleagues with decades
of experience in achieving significant results. In this respect, our interview with architect György Dénes, winner of the Pro Architectura Award, is somewhat
unusual. After serving as the Master Architect of Budakeszi for a mere three years, he has occupied the same position in Verőce for one year. A member of the
planning boards of several settlements, he is also active as an architectural designer in Szentendre, for which he has received several awards. His photos of
buildings have been widely published. He believes in the effect of the constructed environment on individuals and the community, a belief he enacts in his role
as the Master Architect of small settlements. In order to realize a high-quality, liveable and aesthetic townscape, he focuses on developing public areas. The
complex perspective of the architect is indispensable for allowing stakeholders to factor all short-term and long-term effects into their decisions. Not only must
the architect see the larger picture, but he must consider different areas of expertise as well. As Master Architect and a member of planning boards, György Dénes
is dedicated to solutions that are in scale with the location.

Főépítészek
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› Fontos, hogy helyi legyen a főépítész?
Ideális helyzet, ha helyi, de illúzió, hogy
ez valamennyi településen így legyen.
Úgy vélem, hogy kellő intelligencia és
érzékenység esetén rövid idő alatt egy
külsős is átlátja az adott települést,
és szívvel-lélekkel tud dolgozni érte.
Ráadásul kívülállóként sokszor jobb a
rálátása az adott településre, annak
értékeire vagy problémáira. Ennél lényegesebbnek tartom azt, hogy tervezői
praxist folytasson, különben nem látja
át a piacot, a lehetőségeket, nem tud
kapcsolatot teremteni a városvezetés és
a polgárok között. Fontos, hogy adott
helyzetben egy gyors tervvázlattal, vagy
éppen kész tervvel segítse a települést.
A főépítészek bizony sok esetben a bizalomra építve, anyagi ellenszolgáltatás nélkül, irodai hátterüket csatasorba
állítva vállalnak be egy-egy munkát, a
nyertes pályázatokra jellemző hosszas
utófinanszírozással. Lelkesedésből…

Első pont a bizalom. Ez a tervezésnél
is így van: ha a megrendelő nem bízik meg az építészben, abból jó eredmény nem születhet. Ha egy polgármester állandóan gyanakszik, hogy a
főépítészt nem a szakmaiság és a város szeretete vezérli, hanem például
lobbiérdekek, a közös munka halálra
van ítélve. Ugyanakkor látnunk kell,
nincsenek egyszerű helyzetben a polgármesterek. Rájuk nehezedik a település valamennyi szociális és pénzügyi problémája, sokszor a túlélés a
legfőbb cél, ami már önmagában nagy
eredmény. Közakaratot teljesítenek,
vagy éppen tagadnak meg, miközben
óriási a nyomás a választók részéről.
Ciklusokban kell gondolkodniuk, lehetőleg megnyerni a következőt, és
ez a ciklikusság valójában ellentétben áll a hosszú távú gondolkodással.
Mindeközben az építész a tervezésnél
ötven, sőt ideális esetben száz évben
gondolkodik. Egy-egy döntésnél az
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építész komplex látásmódja nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valamennyi
hosszú és rövid távú hatást világosan lásson a döntéshozó. Nem csupán távlatokban gondolkodik, hanem
szakterületeket képes összefésülni,
összefüggéseiben szemléli az adott
problémát. Adott esetben – például
egy pályázati pénz elköltésénél vagy
egy felújításra szoruló épület esetén
– koncepciót tud formálni, előkészítő alapgondolatot tud megfogalmazni, a műszaki és jogi lehetőségeket
is felmérve. Azt tapasztaltam, hogy
egy település életében a problémák
nagy része a településtervezéshez és
az épített környezethez köthető, ezek
akkumulálják a legnagyobb elégedetlenséget a lakosság körében. Sok
esetben visszafordíthatatlan károkat
okoz például egy átgondolatlan belterületbe vonás, vagy egy hibás városfejlesztési koncepció, rossz helyen kijelölt gazdasági vagy közfunkciókkal.

› Több mint 18 település és 2 régió arculati
kézikönyvének (TAK, ÉTAK) elkészítésében
vettél részt. A sors fintora, hogy ebben a
sorban éppen Verőce és Budakeszi nem
szerepel. Tervezőként és főépítészként hiszel a TAK-ban?
Amennyiben közkincs, azaz a polgárok
által elérhető az adott dokumentum,
megfelelő színvonalú és közérthető, úgy
feltétlenül hiszek benne. Sajnos azt tapasztalom, hogy ez a települések nagy
részén nem áll fenn... A gyerekeket is
csak jó példával lehet tanítani: a helyes
villatartást nem elmagyarázni, hanem
megmutatni kell. Az ünnepek megélése és a házépítés is ilyen. Ezen a téren
hiánypótló a TAK, ami egy viselkedésmódot is közvetít, ha kellő számú, nem
kizárólag helyi jó példát mutató fotó és
rajz inspirálja az olvasót.

› Több helyen is meghívott tervtanácstag
vagy. Főépítészként tartasz tervtanácsot?
Mit gondolsz erről az intézményről?
Általánosságban úgy gondolom, a
jelenlegi formájában nincs értelme
tervtanácsot tartani. Néhány év tapasztalata azt mutatja, hogy nem

szabadna a polgármesterre testálni a
tervek elutasításának ellenjegyzését,
mert nem mindenki meri ezt felvállalni a választók, kisebb településen a
szomszéd vagy a gyermekét oktató helyi tanítónő felé… Ez ma a legnagyobb
konfliktus főépítész és a településvezető között, amit a jó kommunikációval, meggyőzéssel sem lehet minden
esetben elsimítani. Sokan, sokféle
megoldást javasolnak erre, a tervtanács kétharmados nemleges döntésének kötelező figyelembevételétől a
kétszintű véleményezésig bezárólag.
Tény, hogy a polgármesterek bizonytalansága, vagy a tervtanácsok gyengesége miatt sok sebet ejtettünk már településeinken, ezért különösen fontos
lenne, hogy a kiemelt helyszínekre, védett településrészekre, tájegységekre
csak kvalitásos építész tervezhessen.
Ezt a fentiek figyelembevételével úgy
lehetne elérni, ha e területeket független tervtanács is véleményezné. Itt
kell megjegyeznem, hogy a kamarai díj
hazai rendszerét sem tartom igazságosnak, mert jelenleg mindenki azonos
összeget fizet, függetlenül attól, hogy
évi hány házat, hány négyzetmétert
tervez. Egyfajta szűrésre tehát ezen a
területen is szükség lenne.

› Azaz nem a tervtanács intézményét, hanem a jelenlegi működési feltételeit tartod
visszásnak?
A tervtanács hasznosságához nem fér
kétség. Egy fővárosi kerületben például

sokszor nem egyértelmű egy-egy döntés,
így fontos, hogy a főépítész munkáját egy
ilyen tanács is segítse. Kisebb településen
szinte minden kezelhető főépítészi szinten, ugyanakkor megerősítő jellegű, ha
egy tervtanács véleményére is hivatkozhat. A tagok számára is fontos, mert rengeteget tanulunk egymás reakcióiból, és a
felmerülő problémák jellegéből. Ezt saját
praxisunkban is hasznosítjuk, míg egy
„szobamérnöknek” nincs rálátása a való
élet problémáira. Maga a tervtanácson
való részvétel pedig jó előképzettséget
ad a főépítészi működéshez. Számomra
azonban a legnagyobb visszaigazolás az,
amikor megfogadva és megértve tanácsainkat, a megrendelő vagy a tervező kolléga is elégedett a végeredménnyel.

› Az sem veszi el a kedved, hogy hiába a
véleményezés, ma semmi nem garantálja,
hogy pontosan az valósuljon meg, amit jóváhagyott a tervtanács?
Reischl Gábort tudom idézni, akit a budakalászi tervtanácsban ismerhettem
meg: „olykor elfog a reménytelenség…”.
De az ember folytatja, és mindig emlékeztetem magam arra, amit Turi Attilától tanultam: a nagy bajt kell megelőzni, például a léptéktelen gesztusokat,
mert részletekbe menően már nem tudunk hatni. Mindent az adott tervező
képességeihez, és nem a legmagasabb
szintű, „folyóirat-építészethez” kell
viszonyítanunk. A többi a tervező felelőssége. Ugyanakkor valóban elkeserítő, hogy a teljes rendszer ellenőrzési

szintje nincs biztosítva, sokszor rá sem
ismerünk a megépült házra, a polgárok
pedig jogosan vonják ilyenkor kétségbe a tanács létjogosultságát. Ráadásul
jelenleg kardinális dolgokat lehet engedély nélkül megváltoztatni, ilyen a ház
színe, vagy az eresz mérete. Bizakodó
vagyok, hogy ezen a téren a közeljövőben változások lesznek.

› Milyen embert kíván ez a pozíció?
Jó lenne, ha egyre több fiatal választaná
a tervezés mellett a főépítészi hivatást.
Ehhez azonban, mint mindenhez, jó
arányérzék is kell. Ez veleszületett képesség, de bizonyos szintig tanulható:
főépítészként olykor a kis eredményeknek is örülni kell, és tudni kell elengedni
azt, amin változtatni nem tudunk. Számításba kell venni, hogy egy városvezetés döntését sok szempont befolyásolja,
és előfordul, hogy a főépítész minden
igyekezete ellenére sem sikerül „jó”,
számára vállalható döntést hozni. Ez
azonban nem feltétlenül a főépítész kudarca. A taktikát is érdemes elsajátítani: türelmesen kell figyelni és hallgatni,
a sok felesleges beszéd helyett meg kell
tanulni utolsónak megszólalni. Fontos a
jó kommunikáció, hiszen egy főépítész
villámhárító is egyben a polgárok és a
városvezetés között. Ami pedig a leglényegesebb: ahogyan a tervtanácsnál is
mondtam, bár törekedni kell rá, nem kell,
és nem lehet mindig tökéleteset alkotni,
elég a jó is – ennek megértéséhez pedig kellő humorérzék is szükségeltetik.

MASTER ARCHITECTS
For six years now, we have been featuring Master Architects from various locations throughout the country. We usually talked to colleagues with decades
of experience in achieving significant results. In this respect, our interview with architect György Dénes, winner of the Pro Architectura Award, is somewhat
unusual. After serving as the Master Architect of Budakeszi for a mere three years, he has occupied the same position in Verőce for one year. A member of the
planning boards of several settlements, he is also active as an architectural designer in Szentendre, for which he has received several awards. His photos of
buildings have been widely published. He believes in the effect of the constructed environment on individuals and the community, a belief he enacts in his role
as the Master Architect of small settlements. In order to realize a high-quality, liveable and aesthetic townscape, he focuses on developing public areas. The
complex perspective of the architect is indispensable for allowing stakeholders to factor all short-term and long-term effects into their decisions. Not only must
the architect see the larger picture, but he must consider different areas of expertise as well. As Master Architect and a member of planning boards, György Dénes
is dedicated to solutions that are in scale with the location.
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Még az északi part hívői is elismerik Balatonfenyves erényeit, amellett, hogy az északi
part szépsége is csak a déliről látszik igazán. A szőlősgazdák falujából Fenyves a
harmincas évekre alakult élénk üdülőfaluvá, sikerült azonban máig megőriznie azt
az arculatát, mely minden más Balaton-parti településtől megkülönbözteti. Nem lett
zsúfolt üdülőváros, nyugalmas hétköznapjai, hatalmas szabadstrandjai elsősorban
a családosokat és a pihenni vágyókat vonzza. Az egykor tudatosan ültetett másfél
ezer erdei és feketefenyő – mely a település névadó jellegzetessége is – mára egyedi
hangulatot és kellemes klímát biztosít.

A BALATON-PART
ÁTALAKULÁSA
G y e r m e k t á b o r, B a l a t o n f e n y v e s
Építészet, fotó: Dénes György
Szöveg: Dénes Eszter
Országépítő 2019|03

A legöregebb fák akár száz év történelméről is mesélhetnének, telepítésük a
19. század végére nyúlik vissza. A Balaton-felvidéki szőlőket pusztító filoxérajárványt követően a tönkrement gazdák
számára gróf Széchényi Imre parcelláztatott a déli parton. Ekkor a szőlőn
kívül fákat, többek között erdei és feketefenyő-csemetéket is telepítettek.
A Budapest–Nagykanizsa között 1861ben átadott Déli Vasút védelmére már
korábban is ültettek fenyőket – talán
éppen a keszthelyi Festetics grófok javaslatára –, történeti dokumentumok
szólnak azonban arról is, hogy a gőzmozdonyok szikráitól hogyan égtek le olykor
e valójában mediterrán növények. Maga
a vasútépítés ökológiai szempontból
igen ellentmondásos tevékenység volt,
amelynek visszafordíthatatlan következményeit a mai napig viseli Fenyves is,
melyet a 7-es út és a sínek szelnek ketté.
A magyar fővárost Fiumével a Balaton
déli partja mentén összekötő vasút megépítésének terve már a szabadságharc
előtti hazai vasútépítési koncepcióban is

szerepelt. A környezeti feltételek és a Balaton vízrajzi jellemzőinek változásával
azonban nem számoltak. Hasonlóképpen
a fenyőfák ültetésénél sem, amelyeket
eredetileg a homokos talaj megkötésére, a szél megállítására telepítettek, a
sekély termőtalaj és a tartósan magas
talajvíz miatt azonban mára veszélybe
kerültek. A természetvédelmi hatóság
a feketefenyőt ma már nem is javasolja
telepíteni, elsősorban a honos növények
kiszorítása okán, így csemetéit hiába keresnénk az új gyermektábor kertjében.
Balatonfenyves tehát egy árnyas, hagyományos, földszintes jellegű település,
amelyből csak helyenként emelkednek ki
a templomok és a közintézmények. A fák
lombjai között zömében földszintes, kisebb alapterületű nyaralók bújnak meg.
Akad köztük a hagyományos népi építészet gesztusait követő épület, és számos egyedi, az építési korszakra jellemző
modern megoldás is, melyekhez összefogó keretet a hangulatot meghatározó
emberi lépték ad. A gyermektábor tervezője a déli part híve: a környéken töl-

tötte gyermekkorának nyarait, tervezett
a környékre már saját nyaralót, fonyódi
háza 2018-ban üdülőépület kategóriában elnyerte az Év balatoni háza díját.
Ismeri a léptéket, az egyedi atmoszférát.
Ebben a környezetben állt a fővárosi
II. Kerületi Önkormányzat gyermektábora, korszerűtlen és elaggott fa üdülőbarakkokkal. A felújítás igénye eleinte csak
a központi kiszolgálóépületet érintette,
a faházakat csak cserélni kívánták. A megrendelő – dr. Láng Zsolt polgármester és
Dankó Virág alpolgármester – érzékenységét dicséri azonban, hogy az építésznek
az akkori kerületi főépítésszel, Gacsályi
Zsolttal karöltve sikerült meggyőznie a
megszokott útról való letérésről: a kön�-
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légmozgást biztosító ablakok rendszere.
A bódéépítészet helyett az állandóságot
sugározza a szépen öregedő, patinásodó, szükség esetén alacsony költségekkel felújítható anyagok használata.
Egy gyerektábor esetén a kertnek főszerepet osztanak, kialakítása (Kedves
Zsófia terve alapján) ez esetben az
épületnél ismertetett gondolat mentén
történt, természetes anyagok és egyszerű megoldások alkalmazásával. Kiemelt szerepe van a központi, zártabb
udvarnak, melynél a magas talajvizet is
kompenzáló, az épületek mértanias voltát lágyító, íves vonalvezetésű, fákkal
árnyékolt növényágyak vannak, melyek
szélei padként is funkcionálnak. Az épület bekerülési költségéhez képest is jelentős tétel volt a szabvány által előírt

Generáltervező:
DNS-Építészműterem Kft.
Építészet: Dénes György
Koncepció előkészítése: Gacsályi Zsolt,
II. kerületi főépítész
Kertépítészet: Kedves Zsófia
Tartószerkezet: Bánhidi Lászlóné
Épületgépészet. Vörös Tamás
Épületvillamosság:
Sindelyesné Balla Krisztina
nyűszerkezetes épületek helyett végül
téglaházak épültek, melyek nemcsak
használhatóságban és élettartamban,
de árban is fel tudták venni a versenyt.
A szűk utcában álló 4500 m2-es vízparti telken mintegy nyolcvan hat és tizennyolc év közötti gyermek és nyolc
felügyelőtanár nyári üdültetését kellett
biztosítani. Az építészeti alapgondolatot egy központi, szélvédett udvar köré
szerveződő láncszerű épületsor képezte. Az azonos séma szerint kialakított
12 személyes blokkok a közlekedő szerepét is betöltő átmeneti térrel kapcsolódnak egymáshoz, a tornácok láncolatán
át száraz lábbal és akadálymentesen el-
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érhető a főépületben elhelyezett étkező.
A tanári „megfigyelőállás” az utca felőli
csuklópontba került. A szűkös, és a faházakkal folytatott árverseny által is behatárolt pénzkerethez igazodva a falak 30-as
téglából, a tető hagyományos ácsszerkezettel, a felületek egyszerű és klasszikus anyagok használatával készültek.
A homlokzat egyhangúságát a felhasznált Tüzép-ablakok változatos méretei
és játékos homlokzati kiosztása hivatott
oldani. Az ismétlődő alaprajzi elrendezés
szigorát feledteti, egyben a tömeg tagoltságát adja a változatos rajzolatú tornác
alátámasztásain túl a tetők játéka: a nagy

belmagasságú hálótermek fölé a jó klíma
érdekében átszellőztetett tetőtér borul,
míg a fürdőblokkoknál a tető gerince az
alacsonyabb belmagassághoz igazodik.
A nyári meleg elől a hűsítő tó vizén túl az
ablakokat árnyékoló tornácok vagy a főépület fedett-nyitott társalgója és a Balaton felől érkező – olykor viharos – szelektől védett udvar fái alá lehet behúzódni.
A hálótermekben − hogy a nyaralás éjszakái ne a verítékben úszásról szóljanak
− a kellemes hőmérsékletet bonyolult
gépészeti rendszerek nélkül biztosítja az
egyszerű, átszellőztetett padlás, és az
egymással szemben elhelyezett, állandó

többfunkciós, gumiburkolatú sportpálya.
A parti nádashoz kis sétány vezet, kiépített tűzrakóhelyekkel, ahol remélhetően
nagy körbeülős, éneklős tábortüzeket
tartanak majd. A balatoni nyarakon nélkülözhetetlen pingpongasztalok az épületek utcafronti takarásában sorakoznak.
A növényzetet a magas talajvízszinthez
kellett igazítani. A gyorsan árnyékot
adó fafajok mellett a kiemelt ágyásokba
nyáron virágzó, színes évelőket ültettek.
Balatonfenyves egyike a déli part utolsó,
léptékét még rendületlenül őrző településeknek. Lássuk be, hogy a gyerektábor
koncepciója több helyen elvérezhetett
volna, hiszen a megbízási folyamat is
számtalan elágazási lehetőséget rejtett a típusfaházaktól kezdve az egyes,
nyilvánvalóan elavult vagy éppen túldi-

menzionált szabványokig. Hiábavaló az
építészeti ötlet egyedisége, ha nem áll
mellette egy értő és hosszú távon gondolkozni akaró megbízó, és nem erősíti a
gondolatot egy elhivatott kerületi főépítész, valamint egy, a szakmáját szerető
kivitelező. Manapság, amikor néhány
kilométerrel arrébb a léptéket megtörő
apartmanházak vagy éppen szállodák
nőnek ki (lásd Balatonszemes szíve,
Fonyód stb.) egyre-másra a földből − településképi jóváhagyás mellett −, bizony
helyén kell értékelni a megbízó ezen kva-

Gyermektábor,
Balatonfenyves
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litásait. Jogosan merülhet fel bennünk
az a kérdés is, milyen az a településrendezési terv, melynek alapján a hetvenes
években látott vehemenciával dúlható
fel még ma is a magyar tenger partja?
Érdekességként álljon itt, hogy a Balaton már a múlt század első felében, az
1930-as években felkeltette a szakma érdeklődését: a Magyar Mérnök- és Építész
Egylet 1931 februárjában értekezletsorozatot szervezett Balaton-fejlesztés címmel. A konferencia elsőként foglalkozott
a rekreációs fejlesztések szempontjából
egységesen a Balatonnal mint táji és
építészeti problémával. Az előadók közt
megtalálhatjuk Antal Dezsőt, Kotsis
Ivánt, Kiss Tibort, Medgyaszay Istvánt,
Svastits Gézát és Padányi-Gulyás Jenőt.
A felszólalók a nyaralótelepek problémái
mellett javaslatokat tettek az építésrendészet hatékonyságának növelésére, a tervezés képzettséghez kötésére,
és nyaralótervezési elvek, mintatervek
publikálására. Az ankéton Kotsis Iván
úgy fogalmazott, hogy a magyar tenger
partján megfelelő építészeti színvonalat
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csak akkor lehet elérni, „ha a balatoni
nyaralók tervezése kivétel nélkül rátermett tervező-, építőművészekre bízatik,
ami eddigelé csak ritka kivételként tör-

tént meg”. A konferencián Héjj Gyula,
majd Svastits Géza okl. építészmérnök
is javaslatokat tett a helyzet orvoslására. Mindketten alapvető fontosságúnak
találták, hogy a Balaton környékén csak
kamarai tagsággal rendelkező neves építész tervezhessen, valamint készüljenek
rendezési, szabályozási tervek. Szükségesnek ítélték, hogy a Balaton partján
illetékes három vármegye egymástól eltérő építésügyi szabályzatai helyett egy
speciális szabályzat készüljön a tó környékére. Az addig járásonként működő
elsőfokú építési hatóság helyett egyetlen
építési hatóság működését javasolták,
amelynek alsó foka építészmérnökökből
álljon össze, akik minden esetben helyszíni szemlét is tartanak, és nemcsak az
íróasztaluk mellől engedélyeznek, másodfoka pedig a Balatoni Intéző Bizottság (BIB) elnöke legyen. Mindemellett ez
utóbbi bizottság Kotsis Iván közreműködésével tervpályázatot hirdetett a balatoni nyaralók terveire. A dicséretet nyert
építészek felajánlásából közzétették a
terveket, mondván: akiknek nincs módjuk és alkalmuk gazdaságos terv készíttetésére, ezek alapján építkezhessenek.
A rajzokat a tavaszi árumintavásáron,
valamint Keszthelyen a Balatoni Múze-

umban is kiállították. Meg kell említeni
még az Így nyaraljunk a Balatonon című,
a Tér és Forma által rendezett siófoki
építészkiállítást, amely − bár az építészek számára a vártnál kevesebb megrendelést hozott, de − a közönségre
jelentékeny hatással volt. Az időszaki
kiállítások mellett Siófokon felépítettek
egy állandó bemutatóhelyet a Hogyan
építsünk? országos kiállítássorozat részeként. Ez nagy segítséget nyújtott
a BIB kirendeltségének, mert aki terv,
szerkezet vagy építőanyag tekintetében
kérdéssel fordult hozzájuk, annak valós
léptékben lehetett megmutatni a követendő megoldásokat. A kor szakfolyóirataiban rendszeresen publikálták az

építészek a sokszor fiktív tóparti helyre
készülő terveiket, hogy ezzel segítsék az
építkezések színvonalának növelését. 1
Azóta, hogy nagyjaink felvetették, miszerint vannak hazánknak kiemelt területei, ahol a „rendet” is kiemelten
kellene kezelni, lassan egy évszázad
telt el. Jóllehet ma már mindent építészek tervezhetnek, ez nem váltotta be
a hozzá fűzött reményeket, nem lett
sem a minőség, sem pedig a helyénvalóság záloga. Az összkép továbbra is
torzul, az elmúlt évek és hónapok egyes
lépték nélküli, sokszor arctalan beruházásait tekintve pedig mondjuk ki:
siralmas jövő elé nézünk. A károk pedig visszafordíthatatlanoknak tűnnek.

A gyerektábor sorsa szerencsésen alakult, de ezt a (nem létező) tervzsűri
vagy tervtanács, a léptékváltást okozta
sebzéseket meg nem akadályozó helyi
előírások nem garantálták, az csak a
megrendelő általános arányérzékén és
az építész hozzáállásán és rábeszélőképességén múlott.
Bár a probléma összetettsége és léptéke
száz év alatt kétségkívül megváltozott,
az építészeti minőség és a nemzeti vagyonként értékelendő balatoni régió harmonikus építészeti és táji arculatának
feltétele talán ma is ugyanaz: elkötelezett személyes példaadás, és a mainál
jóval erősebb, a laikusok felé is megfelelően kommunikált szakmai összefogás.

YOUTH CAMP – BAL ATONFENY VES
Hidden among the foliage, there is a cluster of small single-storey holiday homes in Balatonfenyves. After spending the summers of his childhood in the
area, the designer of the youth camp returned to construct his own summer house there. In 2018, his home in Fonyód was selected as the Balaton House of
the Year in the category of holiday homes. Such was the setting for the youth camp maintained by the Local Government of District II, Budapest. The camp
was designed as a chain of wooden holiday huts, outdated and decrepit by then, surrounding a protected central patio. The identical 12-bed blocks are
linked by a transitional space, which also serves as a roadway, allowing guests to reach the dining hall in the main building through the connected porches
without getting their feet wet. The monotony of the facade is broken by the varied size and playful layout of the simple windows. The repetitive floor plan
is enlivened by the ingenious silhouette of the porch and the rooftops of various dimensions. While, for reasons of better ventilation, the higher ceilings of
dorms are capped with larger roofs, the ridge of bathroom roofs is aligned with the lower headroom characteristic to these premises. Instead of looking
cheap and transient, the use of well-aging, low-cost renewable materials makes these holiday huts radiate stability. In addition to the skills of the architect,
the success of the investment lies in the qualities of the client as well, who rightly recognized the importance of preserving the peculiar Balatonesque image
and was able to think with a far-reaching perspective.
1

Pe st i Mónik a : Ó, a Balaton, régi nyarakon... (lechner tudaskozpont .hu) BALATON, a Magyar Mérnök és Építész Egyesület által 1931. február–áprilisban
tartott ankét anyaga, Tér é s For ma, 1932 / 5-6.s z ., Így nyaraljunk a Balatonon, Tér é s For ma, 1932 /9.s z .
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YOUTH CAMP – BAL ATONFENY VES
Hidden among the foliage, there is a cluster of small single-storey holiday homes in Balatonfenyves. After spending the summers of his childhood in the
area, the designer of the youth camp returned to construct his own summer house there. In 2018, his home in Fonyód was selected as the Balaton House of
the Year in the category of holiday homes. Such was the setting for the youth camp maintained by the Local Government of District II, Budapest. The camp
was designed as a chain of wooden holiday huts, outdated and decrepit by then, surrounding a protected central patio. The identical 12-bed blocks are
linked by a transitional space, which also serves as a roadway, allowing guests to reach the dining hall in the main building through the connected porches
without getting their feet wet. The monotony of the facade is broken by the varied size and playful layout of the simple windows. The repetitive floor plan
is enlivened by the ingenious silhouette of the porch and the rooftops of various dimensions. While, for reasons of better ventilation, the higher ceilings of
dorms are capped with larger roofs, the ridge of bathroom roofs is aligned with the lower headroom characteristic to these premises. Instead of looking
cheap and transient, the use of well-aging, low-cost renewable materials makes these holiday huts radiate stability. In addition to the skills of the architect,
the success of the investment lies in the qualities of the client as well, who rightly recognized the importance of preserving the peculiar Balatonesque image
and was able to think with a far-reaching perspective.
1

Pe st i Mónik a : Ó, a Balaton, régi nyarakon... (lechner tudaskozpont .hu) BALATON, a Magyar Mérnök és Építész Egyesület által 1931. február–áprilisban
tartott ankét anyaga, Tér é s For ma, 1932 / 5-6.s z ., Így nyaraljunk a Balatonon, Tér é s For ma, 1932 /9.s z .
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„A magamfajtának a templomtervezés
ünnep. Templomot tervezni azt jelenti, hogy
előttem összegyűlnek a valaha is látott
templomok, a remete-kerti kápolnától a
kolozsvári templomig. De idejönnek DarvasKozma József, Németh Lőrinc, Józsa Márton

Zalaegerszeg, Gébárti-tó

és a többi templomépítő pap. Előttem
van a helyszín, az építési hely sugárzása,

Építészet: Makovecz Imre
Szöveg: Fülöp Tibor
Fotó: Gál Roland

a fák, a falu, a város Vargyastól Kolozsváron
át Pethőhenyéig és tovább, mindazok a
helyek, ahol végigéltem Isten házának
a megépítését.”
Makovecz Imre

Dr. Buksa Ildikó, marosvásárhelyi származású, zalaegerszegi orvos és népdalénekes 2009 februárjában levélben
fordult Makovecz Imréhez. Ebben beszámolt arról, hogy a zalaegerszegi Gébártitó mellett Mária-jelenésnek volt tanúja
imatársával, Koltainé Markos Évával.
2005. november 20-án, érezve a Szűzanya jelenlétét, látták, ahogy felhőszerű
köpenyét kelet felé fújta a szél, majd a
rózsafüzér imádkozása közben a kápolna
szót vélték hallani. A látomást le is rajzolták. A vázlaton egy gyermekét ölében
tartó Boldogasszony alakja körvonalazódik. Újabb megerősítésre várva többször
visszatértek a helyszínre, ahová a Szűzanya tiszteletére kápolnát kell építeni.
Helyét a tó déli oldalán jelölte meg, s
kérte Makovecz Imrét, hogy készítse el a
kápolna tervét. A Mester rövid időn belül
két vázlatot is készített. Az első változatban a látomást idézi meg az épület belső
kialakítása: a „Szűzanya gyermekével”
körvonala jelenik meg, és hullámzik végig a kápolna hosszában. A másik vázlat
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egyszerűbb megoldást mutat: egy téglaboltozatú, vakolt, meszelt kápolnában az
oltárnál ül a Boldogasszony a kisdeddel.
A választás végül az első variációra esett.
Többéves egyeztetéssorozat és terület-előkészítés után Zalaegerszeg városának önkormányzata 2016 áprilisában
tervezési szerződést kötött a Makona
Kft.-vel. A vázlatterv kidolgozása így a
Mester szellemiségének megőrzésével
készülhetett az egykori munkatársak
keze alatt. Az alapkövet 2018-ban rakták le. A település zarándokközpont és
múzeum építésével tiszteleg Mindszenty
József bíboros helyi tevékenysége előtt,
mindemellett Makovecz Imre emlékét is
szeretnék megőrizni. Mivel a terv készítésekor járt utoljára a városban, sokan
várták a kápolna építését, nagy volt az
érdeklődés a lakosság körében. A telken
a kápolna mellett elkészült a 35 éves
Gébárti Kézművesek Házának bővítése
is (építész: Fülöp Tibor), ahol egy állandó kiállítás keretében emlékeznek meg a
Mester zalai alkotásairól.
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CHAPEL AT L AKE GÉBÁRT
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Physician and folk singer Dr Ildikó Buksa, born in Marosvásárhely and currently living in Zalaegerszeg, witnessed a Marian apparition next to Lake Gébárt while
praying together with a friend. After feeling the presence of Holy Mary, they saw her veil of clouds drift towards east. They also reported hearing the word
'chapel' while praying the rosary. They even drew a picture of the apparition, showing the silhouette of Holy Mary holding her child in her lap. Hoping for further
confirmation, they returned several times to the site where they wanted to build a chapel in the honour of Our Lady and entrusted Imre Makovecz with the design.
Created by the Master, the sketches reflect the apparition, manifesting the silhouette of Holy Mary with her child along the entire length of the chapel. The final
plans were created by architect Tibor Fülöp.
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Homlok z at é s ho s s z met s z et .
Ma k o v e c z Imr e v á z lat a i

Tervező: Makovecz Imre †
Generáltervező: MAKONA Kft.
Építész vezető tervező:
Szente-Vargáné Gerencsér Judit
Projekt koordinálás és tervezői
művezetés: Fülöp Tibor
Építész munkatárs: Bálint Tamás,
Pétery Tamás, Rüll Tamás
Tartószerkezeti tervező:
Donáczi Péter, Bakó Krisztina
(POND Mérnöki Iroda)
Táj-és kertépítészeti tervező:
Buella Mónika (TájRajz Bt.)
Elektromos tervező: Sándor Dávid
(SDesign Electric Kft.)
Tűzvédelmi szakértő: Horváth Lajos
Tűzoltóvíz közműtervező:
Sáfár Árpád (Vízrajzoló Mérnökiroda)
Akadálymentes tervező:
Ruttkay-Miklián Ágota
Műszaki ellenőr: Soós Zoltán
(ZALABER Vállalkozási Kft.)
Felajánlók:
Prof. emeritus Fekete György,
Dóra János, Horváth Tihamér,
Kovács Dezső
Generálkivitelező: Homeland Kft.
Kivitelezésben közreműködő önkéntesek:
Bíborfa Kft., Reneszánsz Kft.,
Városgazdálkodás Kft.,
Baráth Lajos, Zalaegerszegi
Diákönkormányzat, Andráshida
és Neszele civil közösségei
Alapterület: 67,5 m 2 nettó belső
+100 m 2 előlépcső és környezet
Bekerülési költség:
bruttó 105 000 000 Ft
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Alaprajz és keresztmetszet.
Makovecz Imre vázlatai

A Gébárti-tó Zalaegerszeg területén,
Andráshida, Ságod és Neszele városrészek közt elhelyezkedő mesterséges tó,
mely két patak felduzzasztásával jött
létre. Parkosított környezete kellemes
kikapcsolódási lehetőséget kínál, ahol
sétautak szelik át az út és a tó közötti területet. A park keleti részén, lombos fák
övezte tisztáson, a terep közel legmagasabb pontján jelölték ki az építendő kápolna helyét.
Az új épület szabadon álló tömege egy
ovális alaprajzon nyugvó, dongaboltozatra emlékeztető forma, két végén függőleges lemetszéssel. A főbejárat fölött
egy erősen sudarasodó, nyújtott hatszög
alaprajzú torony emelkedik. A kápolna
egyterű alaprajza két végén egyenes záródású ovális forma. Tere a torony alatt
kissé összeszűkül, majd fokozatosan tovább szélesedik, végül egy opálos üvegfal zárja a hajó és a szentély közös terét,
amely különös fényviszonyokat idéz elő
a keleti nappal és a környező növényzettel a belső térben. Az épület metszete a
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jelenésben leírt alakzat körvonalát idézi.
A kápolna közepén a fényt továbbsugárzó, tömbszerű mészkőoltár áll. A faszerkezetű épületet természetes kőpala borítja.
Köré a Boldogasszony növényszimbólumait, fehér és piros rózsákat ültettek.
A kápolna építési költségét a magyar állam Emberi Erőforrás Minisztériuma által
biztosított százmillió forint és lokálpatrióták által felajánlott kisebb-nagyobb
adományok fedezték. Az épületet 2019.
augusztus 15-én, Nagyboldogasszony
napján több száz érdeklődő és vendég,
többek között Makovecz Imre családja és
munkatársai jelenlétében dr. Kiss-Rigó
László szeged−csanádi megyés püspök
áldotta meg, szentmisével egybekötve.
Az épület hasznosítását, nyitva tartását,
környezetének esetleges továbbfejlesztését a megújult Zalai Boldogasszony
Alapítvány, az Olai ferences rend és az
önkormányzat közösen fogja kidolgozni
a Makovecz Utak és a Mária Út zarándokainak igényeit is figyelembe véve.

Kápolna a
Gébárti-tónál
36

37


Alaprajz és keresztmetszet.
Makovecz Imre vázlatai

A Gébárti-tó Zalaegerszeg területén,
Andráshida, Ságod és Neszele városrészek közt elhelyezkedő mesterséges tó,
mely két patak felduzzasztásával jött
létre. Parkosított környezete kellemes
kikapcsolódási lehetőséget kínál, ahol
sétautak szelik át az út és a tó közötti területet. A park keleti részén, lombos fák
övezte tisztáson, a terep közel legmagasabb pontján jelölték ki az építendő kápolna helyét.
Az új épület szabadon álló tömege egy
ovális alaprajzon nyugvó, dongaboltozatra emlékeztető forma, két végén függőleges lemetszéssel. A főbejárat fölött
egy erősen sudarasodó, nyújtott hatszög
alaprajzú torony emelkedik. A kápolna
egyterű alaprajza két végén egyenes záródású ovális forma. Tere a torony alatt
kissé összeszűkül, majd fokozatosan tovább szélesedik, végül egy opálos üvegfal zárja a hajó és a szentély közös terét,
amely különös fényviszonyokat idéz elő
a keleti nappal és a környező növényzettel a belső térben. Az épület metszete a

Országépítő 2019|03

jelenésben leírt alakzat körvonalát idézi.
A kápolna közepén a fényt továbbsugárzó, tömbszerű mészkőoltár áll. A faszerkezetű épületet természetes kőpala borítja.
Köré a Boldogasszony növényszimbólumait, fehér és piros rózsákat ültettek.
A kápolna építési költségét a magyar állam Emberi Erőforrás Minisztériuma által
biztosított százmillió forint és lokálpatrióták által felajánlott kisebb-nagyobb
adományok fedezték. Az épületet 2019.
augusztus 15-én, Nagyboldogasszony
napján több száz érdeklődő és vendég,
többek között Makovecz Imre családja és
munkatársai jelenlétében dr. Kiss-Rigó
László szeged−csanádi megyés püspök
áldotta meg, szentmisével egybekötve.
Az épület hasznosítását, nyitva tartását,
környezetének esetleges továbbfejlesztését a megújult Zalai Boldogasszony
Alapítvány, az Olai ferences rend és az
önkormányzat közösen fogja kidolgozni
a Makovecz Utak és a Mária Út zarándokainak igényeit is figyelembe véve.

Vándorokból mesterek

IN T E R JÚ F ÜL ÖP T IB OR R A L
Te r d i k B á lint
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Fülöp Tibor építész már egyetemista korában, Turi Attila tanítványaként kapcsolatba került a Kós Károly Egyesüléssel és a Vándoriskolával. A diplomaszerzést
megelőzően kezdett dolgozni a Triskellben, és bár ténylegesen nem felvételizett
soha a Vándoriskola posztgraduális képzésére, „vendéghallgatóként” valamennyi
előadásán és programján részt vett. Ott ismerte meg párját, Madár Ivett építészt
is. Megszerzett tudását – Makovecz Imre útmutatásához híven – immár szülővárosában, Zalaegerszegen kamatoztatja. Építészirodájuk, az Alfaterv−2000 nyitva
áll a vándorok előtt is. Terdik Bálint interjúja.

› Mi mozgat egy ereje teljében lévő fiatalembert, hogy Budapestre jöjjön, megtanulja a szakmáját, és aztán hazamenve
próbálja az itt tanultakat hasznosítani,
kiteljesíteni? ?

VÁNDOROKBÓL
MESTEREK

Viszonylag speciális helyzetem volt. Tizennyolc éves koromban a fejembe vettem, hogy az építőiparban szeretnék
dolgozni, azon belül az építészeti tervezésbe szeretnék beletanulni, és ezzel
szeretnék foglalkozni életem során. A
családban ugyanis építőmérnök, építésztervező, sőt ács, asztalos is volt. Az
ő elbeszéléseikből megismert jó kedélyű,
kicsit bohém világot szerettem volna kipróbálni. Mindemellett érdekelt a tervezés − konstruálni, létrehozni, alkotni −,
a makettezés, ezért felvételiztem a Műszaki Egyetem Építész Karára. Csak azt
az egy helyet jelöltem meg dupla vagy

semmi alapon. Ha nem vettek volna fel,
akkor valami teljesen más irányba indultam volna a speciális matematika-, fizika- vagy informatikatanulmányaimra alapozva. A szakközepes vagy nálam jóval
nagyobb technikai tudású társaimra jellemző előképzettség nélkül kerültem be,
a különbségre az első hetekben magam
is rájöttem, de érzékeltették is velem. A
természettudományos alapozó tárgyak
jól mentek, és a rajzolásba is beletanultam. Viszont úgy alakult az egyetemi pályafutásom, hogy hirtelen elég sok
szabadidőm keletkezett néhány tantárgy
nem teljesítése miatt. Ezt szerettem volna hasznosan felhasználni, belekóstolva
az építészeti tervezés világába, és nem
csupán az ilyenkor szokásos kreditgyűjtő egyetemi „töltelék” tantárgyakkal. Akkor még tudatosan nem a zalaegerszegi

Fülöp Tibor

családi irodába mentem, hanem a fővárosban kerestem szerkesztési munkát. A
számítógép gyerekkorom óta vonzott, és
folyamatosan fejlesztettem tudásomat.
Saját egyetemi feladataimat is így dolgoztam fel, gyakorlatot szereztem a térbeli modellezésben. Ez olyan biztos tudássá vált az évek során, amire lehetett
építeni, és amit nagyon megszerettem.

› A műegyetem és a munkában töltött
évek visszaigazolták azt a bohém világot,
amiről a családod mesélt?
A műegyetemen, egyáltalán, az építészoktatásban ennek nyomát sem találtam..
Nekem ez túl szigorú és személytelen világ volt. Talán ez az én szorgalmamon is
múlt, mert nem vettem részt önképzőkörökben. Ugyanakkor az egyetem keretein
belül, a lakótervezési félévben ismertem
meg Turi Attilát, aki konzulensként, a
munkában és azon kívül is bevezetett
ebbe a világba. Egy olyan szellemiséggel
és építészeti irányzattal is megismertetett, aminek a hangulata nagyon vonzott.
Ezt a Kecske utcai irodában szívhattam
magamba, először csak hétvégente, kurzusszerűen. Végül ott ragadtam dolgozni, így a mindennapokban is belefolytam
abba a világba, amiért végül is ezt a pályát választottam.

› De nem vonzott annyira, hogy megakadályozzon a szülővárosodba való visszatérésben?
Nem ilyen egyértelmű a dolog. Amikor
pályakezdő voltam – de még nem dip-
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Fülöp Tibor építész már egyetemista korában, Turi Attila tanítványaként kapcsolatba került a Kós Károly Egyesüléssel és a Vándoriskolával. A diplomaszerzést
megelőzően kezdett dolgozni a Triskellben, és bár ténylegesen nem felvételizett
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is. Megszerzett tudását – Makovecz Imre útmutatásához híven – immár szülővárosában, Zalaegerszegen kamatoztatja. Építészirodájuk, az Alfaterv−2000 nyitva
áll a vándorok előtt is. Terdik Bálint interjúja.
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VÁNDOROKBÓL
MESTEREK
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Fülöp Tibor
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évek visszaigazolták azt a bohém világot,
amiről a családod mesélt?
A műegyetemen, egyáltalán, az építészoktatásban ennek nyomát sem találtam..
Nekem ez túl szigorú és személytelen világ volt. Talán ez az én szorgalmamon is
múlt, mert nem vettem részt önképzőkörökben. Ugyanakkor az egyetem keretein
belül, a lakótervezési félévben ismertem
meg Turi Attilát, aki konzulensként, a
munkában és azon kívül is bevezetett
ebbe a világba. Egy olyan szellemiséggel
és építészeti irányzattal is megismertetett, aminek a hangulata nagyon vonzott.
Ezt a Kecske utcai irodában szívhattam
magamba, először csak hétvégente, kurzusszerűen. Végül ott ragadtam dolgozni, így a mindennapokban is belefolytam
abba a világba, amiért végül is ezt a pályát választottam.

› De nem vonzott annyira, hogy megakadályozzon a szülővárosodba való visszatérésben?
Nem ilyen egyértelmű a dolog. Amikor
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lességtudat is volt a kiváltó oka annak,
amiért úgy döntöttünk, hogy visszaköltözünk Zalaegerszegre.

Én azt nem állítom, hogy nem képzelhető
el, és van is rá nagyon sok példa, csak
szerintem annak van egy léptékbeli és
egy egzisztenciális korlátja. Ez pedig a
mai árak, és általában a körülöttünk levő
világ radikális drágulása mellett egyre
alacsonyabban van. Munkatársak nélkül
csak egy adott léptékig, a családi ház
szintjéig lehet elmenni.

› Összecseng ez egy kicsit a Kós Károly-i
gondolatokkal. Makovecz Imre sokszor
mondta a vándoriskolásoknak: „tanulj, de
aztán vidd haza a tudásodat!”. Ez hatással
volt a ti döntésetekre?

lomás, mert azt csak az abszolutórium
után néhány évvel később sikerült megvédenem –, Óbudán kezdtem dolgozni.
Otthon többször feltették a kérdést:
meddig és hogyan tervezem a fővárosi,
szűkebben a Kecske utcai létet Egyértelmű volt számomra, hogy ezt minimum
15 éves időtartamra tervezem, sőt, amíg
vitt a lendület, nem akartam kiszállni
a csapatból, ahová beilleszkedtem, és
ahol szakmailag is hétről hétre fejlődhettem. Ekkor még nem sejtettem, hogy
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az életpályát sokszor a család, a környezet és egyéb élethelyzetek is tudják
befolyásolni. A párom egy Tolna megyei
gyönyörű faluból származik, én a dimbes-dombos Göcsejből. A fővárosban
nem láttuk biztosítva a magánéletünk
továbblépését. Először több hazai és
határon kívüli célpont is felmerült, végül együtt, építészként jutottunk arra a
megállapításra, hogy ez az utolsó lehetőségünk arra, hogy a családi örökségemet továbbvigyük. Talán egyfajta köte-

A tudás hazavitele kötelesség. A szülővárosom önkormányzata nekem egy
„Hazavárunk” ösztöndíjat is odaítélt az
egyetemi tanulmányaim alatt. Ezt utólag
nagyon jó kezdeményezésnek tartom, hiszen egyértelműen jelzi, hogy előbb vagy
utóbb visszavárják az innen elszármazó fiatalokat, a megszerzett tudásukkal
együtt. Abban látom egy közösségnek a
megújulási lehetőségét, hogy az új betelepülők mellett a régen elvándoroltak
közül is legyen visszaszivárgás. Ilyen
szempontból azt gondolom: nagyon fontos dolog, hogy senki se felejtse el, honnan is indult, és mit is köszönhet, egyben
mit adhat vissza annak a közösségnek,
ahol megszületett. Úgy gondolom, vagy
úgy tapasztalom most már négy év távlatából, hogy sokszor veszélyes is tud
lenni az a fajta más világ, más dimenzió,
amiben a Triskellben alkottam, és amilyen ritmusban éltem. Nem is feltétlenül
csak az építészeti tervezésben, magában
a mindennapi életritmusban, felvett szokásokban. Ezekre nagyon furcsán néz
olykor a régi közösség, mondván: „ez
a fiú már nem az a fiú”. Ez is egy harc.
Vagy el tudod fogadtatni, hogy ehhez ragaszkodsz, vagy idővel azt veszed vészre,
hogy az évek múlásával hántolódnak le
ezek a rád rakódott dolgok, és ránt magához vissza a közösség. Ez is egy érdekes tapasztalás.

› Van olyan ereje a közösségnek, hogy
visszarántson?
Próbál, de védekezem. Szerintem aki egyszer elment egy nagyobb volumenű helyre, megtapasztalt egy érdekesebb világot, az − ha még ereje teljében van − úgy
tud küzdeni az ellaposodás ellen, hogy
fenntartja a korábbi kapcsolatrendszert,
az inspirációs forrást.

› Ha középületet akarsz csinálni, ahhoz
kellenek a társak?
Középülethez, társasházhoz, közterületrendezésekhez. Azt gondolom, hogy ez
ma már nem megy egy kiépített iroda, és
állandó szakági tervezők nélkül. Egyre
jobban azt érzem, hogy csapatmunkává kell válnia az építészeti tervezésnek
ahhoz, hogy sikeres legyen.

› Zalaegerszeg nem kisváros. Adott ehhez
minden infrastruktúra?

› Ez fordítva is igaz? Van hatása annak,
hogy a távolról jött emberek otthon elmondják, mi történik a nagyvilágban?
Változik valami Zalaegerszegen attól, hogy
máshonnan jöttél, mást tanultál?
Egy fecske nem csinál nyarat. A harcot
ilyen szempontból magasabb dimenzióba
helyezem, és igyekszem más fecskéket
is gyűjteni.

› Vannak partnerek, akik alkalmasak erre?
Valami elindult. Nagyon sok ismerősnek
mondom, hogy egyedül nem szeretném
csinálni, kevésnek érzem magam, támogassanak. Lassan, de néhányan kezdik
elhinni: vannak lehetőségek. Ugyanakkor csak úgy tudunk hitelesek lenni,
ha kézzelfogható eredményeket is felmutatunk, jelen esetben megvalósult
épületek formájában. Akkor fogadják el
a tudást, ha villámgyorsan felépül valami, nem csak a papíron marad. Akiket
meg akarok győzni arról, hogy érdemes
visszatérni, mert jó táptalaj a szülőhazánk, azoknak ez nagyon fontos hivatkozási alap.

› Sok megépült házról beszélhetünk? Melyek a legjobban sikerült házaid?
Nincs legjobban vagy legrosszabbul sikerült. Három év alatt körülbelül ötven
kisebb-nagyobb léptékű házzal foglalkoztunk. Ebből öt, ha megépült – de ezt
már így utólag nagyon nagy eredménynek
érzem. Három évvel ezelőtt, ha valaki ezt
mondja, akkor nem hittem volna el. Egyrészt az ötvenes számot sem, másrészt a
megépülési arányt sem. Ez nem jelenti azt,
hogy a többi negyvenöt sosem jön létre.
Ráadásul a mindennapi munkánk áttevődött egy másik harctérre. Nem a papírral,
a ceruzával és az egérrel töltjük ma már
a munkaidőnk nagy részét, hanem nagyon
sok más dolog is társul ehhez, például
az adminisztráció, a csapatépítés és a
cégvezetés. Számomra az is tanulság,
hogy ha valaki építésztervező szeretne
lenni, akkor ne cégvezetőként kezdje,
hanem alkalmazottként.

› Nem képzelhető el manapság, hogy az önálló építész, mint egykor a régi mesterek,
egymaga dolgozik?

Az irodánk korábban nemcsak tervezéssel foglalkozott, hanem beruházás-szervezéssel, sőt ingatlanfejlesztéssel is.
Dolgoztak egyéb szakági alkalmazottak
is, azaz nem csak építészek alkották az
irodát. Amikor visszaköltöztünk, addigra
gyakorlatilag építészeti tervezőirodává
redukálódott. Mi – azaz párom, Madár
Ivett és jómagam − már csak egy vezető
tervező és két szerkesztő mellé szálltunk
be építészként. De úgy érzem, az a kapcsolatrendszer, ami évtizedeken keresztül vitte előre az irodát, nagyon erősen
megvan most is. Ez egyrészt gazdasági, másrészt a sokkal erősebb baráti és
személyes kapcsolatoknak köszönhető.
Azt merem mondani, hogy egy teljesen
kész infrastruktúrába és kapcsolatitőkerendszerbe ültünk bele. Ez hatalmas segítség és szerencse volt, és nagyon keveseknek adatik meg. Azt is tudomásul
kellett venni, hogy mi a harmincas éveink elején vagyunk, míg a többi kolléga
nyugdíj előtt áll. Egyszóval, más az élettempónk, s ennek összeegyeztetése nem
megy súrlódásmentesen. Szerencsére a
Triskellben és az itt folyó csapatmunkában tapasztalatot szerezhettem az építészeti tervezés mellett abban is, hogyan
kell emberekkel akár írásban, telefonon,
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lességtudat is volt a kiváltó oka annak,
amiért úgy döntöttünk, hogy visszaköltözünk Zalaegerszegre.

Én azt nem állítom, hogy nem képzelhető
el, és van is rá nagyon sok példa, csak
szerintem annak van egy léptékbeli és
egy egzisztenciális korlátja. Ez pedig a
mai árak, és általában a körülöttünk levő
világ radikális drágulása mellett egyre
alacsonyabban van. Munkatársak nélkül
csak egy adott léptékig, a családi ház
szintjéig lehet elmenni.

› Összecseng ez egy kicsit a Kós Károly-i
gondolatokkal. Makovecz Imre sokszor
mondta a vándoriskolásoknak: „tanulj, de
aztán vidd haza a tudásodat!”. Ez hatással
volt a ti döntésetekre?

lomás, mert azt csak az abszolutórium
után néhány évvel később sikerült megvédenem –, Óbudán kezdtem dolgozni.
Otthon többször feltették a kérdést:
meddig és hogyan tervezem a fővárosi,
szűkebben a Kecske utcai létet Egyértelmű volt számomra, hogy ezt minimum
15 éves időtartamra tervezem, sőt, amíg
vitt a lendület, nem akartam kiszállni
a csapatból, ahová beilleszkedtem, és
ahol szakmailag is hétről hétre fejlődhettem. Ekkor még nem sejtettem, hogy
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olykor a régi közösség, mondván: „ez
a fiú már nem az a fiú”. Ez is egy harc.
Vagy el tudod fogadtatni, hogy ehhez ragaszkodsz, vagy idővel azt veszed vészre,
hogy az évek múlásával hántolódnak le
ezek a rád rakódott dolgok, és ránt magához vissza a közösség. Ez is egy érdekes tapasztalás.

› Van olyan ereje a közösségnek, hogy
visszarántson?
Próbál, de védekezem. Szerintem aki egyszer elment egy nagyobb volumenű helyre, megtapasztalt egy érdekesebb világot, az − ha még ereje teljében van − úgy
tud küzdeni az ellaposodás ellen, hogy
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› Ha középületet akarsz csinálni, ahhoz
kellenek a társak?
Középülethez, társasházhoz, közterületrendezésekhez. Azt gondolom, hogy ez
ma már nem megy egy kiépített iroda, és
állandó szakági tervezők nélkül. Egyre
jobban azt érzem, hogy csapatmunkává kell válnia az építészeti tervezésnek
ahhoz, hogy sikeres legyen.

› Zalaegerszeg nem kisváros. Adott ehhez
minden infrastruktúra?

› Ez fordítva is igaz? Van hatása annak,
hogy a távolról jött emberek otthon elmondják, mi történik a nagyvilágban?
Változik valami Zalaegerszegen attól, hogy
máshonnan jöttél, mást tanultál?
Egy fecske nem csinál nyarat. A harcot
ilyen szempontból magasabb dimenzióba
helyezem, és igyekszem más fecskéket
is gyűjteni.

› Vannak partnerek, akik alkalmasak erre?
Valami elindult. Nagyon sok ismerősnek
mondom, hogy egyedül nem szeretném
csinálni, kevésnek érzem magam, támogassanak. Lassan, de néhányan kezdik
elhinni: vannak lehetőségek. Ugyanakkor csak úgy tudunk hitelesek lenni,
ha kézzelfogható eredményeket is felmutatunk, jelen esetben megvalósult
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meg akarok győzni arról, hogy érdemes
visszatérni, mert jó táptalaj a szülőhazánk, azoknak ez nagyon fontos hivatkozási alap.

› Sok megépült házról beszélhetünk? Melyek a legjobban sikerült házaid?
Nincs legjobban vagy legrosszabbul sikerült. Három év alatt körülbelül ötven
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érzem. Három évvel ezelőtt, ha valaki ezt
mondja, akkor nem hittem volna el. Egyrészt az ötvenes számot sem, másrészt a
megépülési arányt sem. Ez nem jelenti azt,
hogy a többi negyvenöt sosem jön létre.
Ráadásul a mindennapi munkánk áttevődött egy másik harctérre. Nem a papírral,
a ceruzával és az egérrel töltjük ma már
a munkaidőnk nagy részét, hanem nagyon
sok más dolog is társul ehhez, például
az adminisztráció, a csapatépítés és a
cégvezetés. Számomra az is tanulság,
hogy ha valaki építésztervező szeretne
lenni, akkor ne cégvezetőként kezdje,
hanem alkalmazottként.

› Nem képzelhető el manapság, hogy az önálló építész, mint egykor a régi mesterek,
egymaga dolgozik?

Az irodánk korábban nemcsak tervezéssel foglalkozott, hanem beruházás-szervezéssel, sőt ingatlanfejlesztéssel is.
Dolgoztak egyéb szakági alkalmazottak
is, azaz nem csak építészek alkották az
irodát. Amikor visszaköltöztünk, addigra
gyakorlatilag építészeti tervezőirodává
redukálódott. Mi – azaz párom, Madár
Ivett és jómagam − már csak egy vezető
tervező és két szerkesztő mellé szálltunk
be építészként. De úgy érzem, az a kapcsolatrendszer, ami évtizedeken keresztül vitte előre az irodát, nagyon erősen
megvan most is. Ez egyrészt gazdasági, másrészt a sokkal erősebb baráti és
személyes kapcsolatoknak köszönhető.
Azt merem mondani, hogy egy teljesen
kész infrastruktúrába és kapcsolatitőkerendszerbe ültünk bele. Ez hatalmas segítség és szerencse volt, és nagyon keveseknek adatik meg. Azt is tudomásul
kellett venni, hogy mi a harmincas éveink elején vagyunk, míg a többi kolléga
nyugdíj előtt áll. Egyszóval, más az élettempónk, s ennek összeegyeztetése nem
megy súrlódásmentesen. Szerencsére a
Triskellben és az itt folyó csapatmunkában tapasztalatot szerezhettem az építészeti tervezés mellett abban is, hogyan
kell emberekkel akár írásban, telefonon,
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vagy éppen személyesen bánni, ami nagy
hasznomra van azóta is.

› Milyen viszonyban vagy a zalaegerszegi
szellemi és kulturális élettel, a város vezetésével, politikai, gazdasági, és szellemi
értelemben? Amikor eljöttél a fővárosba,
hátrahagytál egy kapcsolatrendszert. Meg
tudott ez maradni tízéves távlatban?
Az egyik hívószó, amiért Zalaegerszegre költöztünk, a teljesen újonnan felálló, fiatalos városvezetés volt. Szinte a
mi korosztályunk vezeti most a várost.
Ez nagyon nagy felelősség. Erről sokat
beszélgettünk velük is, így mertük meghozni a döntésünket. Hiszen, ha megújulóban van a város szellemileg, gazdaságilag és szemléletben is, akkor tényleg
megfelelő az időpont a visszatérésre és
a beilleszkedésre. Azt mondhatom, hogy
szakmailag is befogadtak minket. Sikerült belekóstolnunk a régi polgári városi,
megyeszékhelyi életmódba, és a kulturális életébe is. A legtöbb tennivalónk a
magánéletünkben adódik még.

› Van zalaegerszegi karakter? Hiszen
kicsit az Őrség, kicsit a Balaton hatása
alatt, kicsit osztrák hatás alatt alakul
Zalaegerszeg.
A mai Zalaegerszegnél egyre jobban
értem, miért mondják rá, hogy csinált
város. Gyerekkoromban ezt gúnynak
éreztem, nem vettem komolyan. Ma már
egyre jobban értem, mit jelent ez a jelző.
Hiszen Zalaegerszeg több mint húsz település összevonásából alakult ki, lépésről
lépésre. Ennek következtében nagyon kicsi a klasszikus belvárosi polgári magja.
Sőt a hetvenes években történt egy belvárosi súlypontáthelyezés. Régi kicsi házak lebontásával megérkezett a modern
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városközpont. Azt gondolom, hogy ez
gyerekkoromban nagyon jól funkcionáló
és nagyon látványos dolog volt, melyet
a kilencvenes évek végéig fejlesztettek
tovább. Be lehetett illeszteni az éppen
aktuális stílusoknak megfelelő épületeket, utcabútorokat is. Azt mondhatom,
hogy Vadász György keze határozta meg
az alapkaraktert, ami nagyon sokáig egy
magas színvonalat képviselt. Ma jutottak el ezek az épületek abba a műszaki
és eszmei állapotba, hogy inkább nyűg,
hogy ekkora mennyiségben uralkodnak a belvároson. A lakótelep is öregszik, a lakók is, a közterületek, parkok
is. Egy természetes eróziót láthatunk a
modern belvárosban. Amikor ezt az új
belvárost létrehozták, az volt a koncepció, hogy a történelmi belvárost minden
szempontból le kell zülleszteni, hogy
ne legyen konkurencia. Mi egy olyan
Zalaegerszegre költöztünk vissza, ahol
ez a modern rész hangulattalan volt.
Mellette állt egy kis régies városmag,
melyet hatalmas kertvárosok, lakótelepek, iparnegyedek öleltek körbe. Azóta
jó irányba tart ez a vegyes házasság.
Megindult egy városrehabilitáció, amihez nekünk is sikerül szakmailag csatlakozni. Lehet, hogy pár év múlva jobban
fogja tükrözni a város képe, mi is az a
zalaegerszegi hangulat.

› Van olyan karakter, amibe bele lehetett
kapaszkodni? Ami miatt tudsz abban bízni,
hogy nem jársz úgy, mint Vadász György
önmagukban nívós épületeivel, amik nem
tudnak együtt lélegezni a várossal?
Biztonsági játékos vagyok, sosem gondoltam volna magamról progresszív egyetemistaként, hogy harmincéves koromra
átváltok műemlékes szemléletűvé. A szá-

zadfordulós belvárosi mag az utolsó óráját éli. Szinte kizárólag az érdekel jelen
pillanatban, hogyan lehet megmenteni,
de nem konzerválni ezeket az épületeket,
hanem a továbbépítés, kiegészítés igényével, megszabadítva őket az oda nem
való dolgoktól. Amiket eddig terveztünk
a városban, azok majdnem mind felújítások, átalakítások, bővítések. Számomra
eddig ismeretlen világba is belementünk
a köztérfejlesztés, az utcabútorok, burkolatok, közművek, az épületek között
áramló terek hangulatának meghatározása során. Mottónk: ne divatosat,
hanem időtállót. Az értékmentésben nagyon jó partner Ivett is. Azt gondolom,
hogy a nagybátyám is kezdi látni most
már, pályája vége felé, hogy ez is fontos
feladat. Egyik ilyen jellegű közös munkánkat − Munkácsy utca 2., helyi védettségű épület irodaépületként történt
hasznosítása − Zala Megye Építészeti
Nívódíjával jutalmazták.

› Mi az, amin most dolgoztok, ami a leglátványosabban mutatja az előbbieket?
Érdekesen alakult az idei évünk gazdaságilag és családilag is. Egyrészt első gyermekünket vártuk, ami változást hozott
az életünkbe, és kihatással volt a családi
vállalkozásra is. Az irodával közös utcába sikerült költöznünk, kicsit összefolyik
a magán- és az irodai életünk. Az idei
évben gondoskodni kellett Ivett helyettesítéséről, terveztük a létszám bővítését.
Úgy tűnt, rengeteg megbízásunk lesz, a
tervezéstől a művezetésig, további 10-15
új munkával kecsegtettek minket beruházók, önkormányzatok és magánszemélyek. Miután az utóbbi időben felbolydult
az építőipar, mi is bátrabban vállaltunk
távolabbi tervezéseket, miközben az új
kommunikációs eszközökön távmunkába
is bekapcsolódtak kollégák. Az év vége
felé közelítve azt kell mondanom, semmi
sem alakult úgy, ahogy terveztük.
Az irodát fejleszteni nem tudtuk, az építkezések közül csak egy-kettő indult el.
Az új munkáinkat vagy visszamondták,
vagy teljes a bizonytalanság körülöttük.
Jöttek új megbízások is, természetesen
semmire nem lehet nemet mondani, mert

minden feladat érdekes. Sajnos vannak
olyan beruházások is, amelyek rossz
irányba haladnak, ezért kénytelenek
vagyunk félrerakni őket egy jobb gazdasági és szellemi háttér reményében.
Az új munkák közül Zalaegerszeg egyik
legszebb épülete, a református templom
foglalkoztat. Fekete György belsőépítész
(a Magyar Művészeti Akadémia volt elnöke) édesapja, Fekete Károly református lelkész volt a katalizátora a templom
építésének, a terveket Szeghalmy Bálint
készítette. Feladatunk ebben igen csekély, mert csupán azt kellett felmérnünk,
hány négyzetméter cserepet kell vásárolniuk a héjazatcseréhez. Ezzel az egyszerű feladattal két hónapja foglalkozom,
mert nem szeretném elrontani. A református templom felújítási tervezését a
Makovecz Imre által tervezett római katolikus Boldogasszony-kápolna építésével párhuzamosan végeztük. Szeretnénk
létrehozni egy állandó kiállítást is a Mester zalai munkásságából a szomszédos
dombon általunk megbővített Gébárti

Kézművesek Házában, amit Fekete
György, Kováts Flórián, Makovecz Imre,
Péterfy László és Samu Géza még saját
kezükkel építettek egykor. Emellett elkészítettük a felújítását a baki, bagodi és
zalaszentlászlói faluházának is. Emellett
szellemi energiáinkat lekötő feladatunk,
hogy hogyan lehet a városi foghíjtelkeken
a meglóduló gazdasági-befektetői környezetben társasházakat létrehozni. Hol
érdemes, vagy melyek azok az épületek,
épületcsoportok, amelyek lebontásával
egy magasabb minőség jelenhet meg a
városban. Az előkészítő munkákat követően eddig egy konkrét megbízásunk van
ennek kapcsán, egy nagyobb társasház
tervezése. Bár nem ilyen dimenziókban
kezdett el érdekelni minket a feladat, ezt
a fajta bizniszépítészetet sem utasítjuk
el. Kihívásnak érezzük, hogy minőségi,
példamutató választ adjunk erre is. Sok
megbízásunk a visszatervezés fázisában
van, azaz költségkímélés miatt zsugorodnak az elképzelések. Lassan hat éve
kezdtünk el egy iskolai tornatermet meg-

tervezni, előkészíteni vagy megvizsgálni a szűkös belvárosi telekadottságait,
amire konkrét kiviteli terv is született az
NSK keretein belül. Mindenki úgy hívja,
hogy ez egy C+ típustervű tornateremnek
az adaptálása Zalaegerszegre. A telek és
a környezet teljesen nyakatekert, mondhatnám azt is, hogy állatorvosi ló kerekedett ebből a tornateremből, melyből a
maximumot igyekszem kifacsarni.
Nagyon várom, hogy egy típusterv teljes
átalakítása során létrejött mű felépüljön.
Mondhatjuk azt, hogy nem az én szellemi
termékem, alkotásom, de mégis annyira
sok mindent megváltoztattam rajta, hogy
ezt várom a legnagyobb izgalommal. Végül a legnehezebb feladat mindezeken
túl az, hogy az építész önmagának teremtsen otthont, melyet egy kádárkocka
átalakításával szeretnénk megvalósítani.
Mi ketten vagyunk a tervezők, s hiába
hasonló a gondolkodásunk, ez nagy feladat. Rosszul mondtam: nem a tornaterem megvalósulását várom a legjobban,
hanem a saját házunkét!
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ITINERANTS TURNED MASTERS
Architect Tibor Fülöp was still a university student, studying under Attila Turi, when he first got involved with the Kós Károly Association and the Itinerant
School. He had been working at Triskell even before he received his diploma and – even though he never officially applied for the postgraduate course at the
Itinerant School – attended all lectures and programmes there as a visiting student. There, he even met his future spouse, architect Ivett Madár. Today, he
lives and works in his home town of Zalaegerszeg, always in the spirit of the teachings of Imre Makovecz. Their studio, Alfaterv-2000, is open to all itinerants.
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vagy éppen személyesen bánni, ami nagy
hasznomra van azóta is.

› Milyen viszonyban vagy a zalaegerszegi
szellemi és kulturális élettel, a város vezetésével, politikai, gazdasági, és szellemi
értelemben? Amikor eljöttél a fővárosba,
hátrahagytál egy kapcsolatrendszert. Meg
tudott ez maradni tízéves távlatban?
Az egyik hívószó, amiért Zalaegerszegre költöztünk, a teljesen újonnan felálló, fiatalos városvezetés volt. Szinte a
mi korosztályunk vezeti most a várost.
Ez nagyon nagy felelősség. Erről sokat
beszélgettünk velük is, így mertük meghozni a döntésünket. Hiszen, ha megújulóban van a város szellemileg, gazdaságilag és szemléletben is, akkor tényleg
megfelelő az időpont a visszatérésre és
a beilleszkedésre. Azt mondhatom, hogy
szakmailag is befogadtak minket. Sikerült belekóstolnunk a régi polgári városi,
megyeszékhelyi életmódba, és a kulturális életébe is. A legtöbb tennivalónk a
magánéletünkben adódik még.

› Van zalaegerszegi karakter? Hiszen
kicsit az Őrség, kicsit a Balaton hatása
alatt, kicsit osztrák hatás alatt alakul
Zalaegerszeg.
A mai Zalaegerszegnél egyre jobban
értem, miért mondják rá, hogy csinált
város. Gyerekkoromban ezt gúnynak
éreztem, nem vettem komolyan. Ma már
egyre jobban értem, mit jelent ez a jelző.
Hiszen Zalaegerszeg több mint húsz település összevonásából alakult ki, lépésről
lépésre. Ennek következtében nagyon kicsi a klasszikus belvárosi polgári magja.
Sőt a hetvenes években történt egy belvárosi súlypontáthelyezés. Régi kicsi házak lebontásával megérkezett a modern
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városközpont. Azt gondolom, hogy ez
gyerekkoromban nagyon jól funkcionáló
és nagyon látványos dolog volt, melyet
a kilencvenes évek végéig fejlesztettek
tovább. Be lehetett illeszteni az éppen
aktuális stílusoknak megfelelő épületeket, utcabútorokat is. Azt mondhatom,
hogy Vadász György keze határozta meg
az alapkaraktert, ami nagyon sokáig egy
magas színvonalat képviselt. Ma jutottak el ezek az épületek abba a műszaki
és eszmei állapotba, hogy inkább nyűg,
hogy ekkora mennyiségben uralkodnak a belvároson. A lakótelep is öregszik, a lakók is, a közterületek, parkok
is. Egy természetes eróziót láthatunk a
modern belvárosban. Amikor ezt az új
belvárost létrehozták, az volt a koncepció, hogy a történelmi belvárost minden
szempontból le kell zülleszteni, hogy
ne legyen konkurencia. Mi egy olyan
Zalaegerszegre költöztünk vissza, ahol
ez a modern rész hangulattalan volt.
Mellette állt egy kis régies városmag,
melyet hatalmas kertvárosok, lakótelepek, iparnegyedek öleltek körbe. Azóta
jó irányba tart ez a vegyes házasság.
Megindult egy városrehabilitáció, amihez nekünk is sikerül szakmailag csatlakozni. Lehet, hogy pár év múlva jobban
fogja tükrözni a város képe, mi is az a
zalaegerszegi hangulat.

› Van olyan karakter, amibe bele lehetett
kapaszkodni? Ami miatt tudsz abban bízni,
hogy nem jársz úgy, mint Vadász György
önmagukban nívós épületeivel, amik nem
tudnak együtt lélegezni a várossal?
Biztonsági játékos vagyok, sosem gondoltam volna magamról progresszív egyetemistaként, hogy harmincéves koromra
átváltok műemlékes szemléletűvé. A szá-

zadfordulós belvárosi mag az utolsó óráját éli. Szinte kizárólag az érdekel jelen
pillanatban, hogyan lehet megmenteni,
de nem konzerválni ezeket az épületeket,
hanem a továbbépítés, kiegészítés igényével, megszabadítva őket az oda nem
való dolgoktól. Amiket eddig terveztünk
a városban, azok majdnem mind felújítások, átalakítások, bővítések. Számomra
eddig ismeretlen világba is belementünk
a köztérfejlesztés, az utcabútorok, burkolatok, közművek, az épületek között
áramló terek hangulatának meghatározása során. Mottónk: ne divatosat,
hanem időtállót. Az értékmentésben nagyon jó partner Ivett is. Azt gondolom,
hogy a nagybátyám is kezdi látni most
már, pályája vége felé, hogy ez is fontos
feladat. Egyik ilyen jellegű közös munkánkat − Munkácsy utca 2., helyi védettségű épület irodaépületként történt
hasznosítása − Zala Megye Építészeti
Nívódíjával jutalmazták.

› Mi az, amin most dolgoztok, ami a leglátványosabban mutatja az előbbieket?
Érdekesen alakult az idei évünk gazdaságilag és családilag is. Egyrészt első gyermekünket vártuk, ami változást hozott
az életünkbe, és kihatással volt a családi
vállalkozásra is. Az irodával közös utcába sikerült költöznünk, kicsit összefolyik
a magán- és az irodai életünk. Az idei
évben gondoskodni kellett Ivett helyettesítéséről, terveztük a létszám bővítését.
Úgy tűnt, rengeteg megbízásunk lesz, a
tervezéstől a művezetésig, további 10-15
új munkával kecsegtettek minket beruházók, önkormányzatok és magánszemélyek. Miután az utóbbi időben felbolydult
az építőipar, mi is bátrabban vállaltunk
távolabbi tervezéseket, miközben az új
kommunikációs eszközökön távmunkába
is bekapcsolódtak kollégák. Az év vége
felé közelítve azt kell mondanom, semmi
sem alakult úgy, ahogy terveztük.
Az irodát fejleszteni nem tudtuk, az építkezések közül csak egy-kettő indult el.
Az új munkáinkat vagy visszamondták,
vagy teljes a bizonytalanság körülöttük.
Jöttek új megbízások is, természetesen
semmire nem lehet nemet mondani, mert

minden feladat érdekes. Sajnos vannak
olyan beruházások is, amelyek rossz
irányba haladnak, ezért kénytelenek
vagyunk félrerakni őket egy jobb gazdasági és szellemi háttér reményében.
Az új munkák közül Zalaegerszeg egyik
legszebb épülete, a református templom
foglalkoztat. Fekete György belsőépítész
(a Magyar Művészeti Akadémia volt elnöke) édesapja, Fekete Károly református lelkész volt a katalizátora a templom
építésének, a terveket Szeghalmy Bálint
készítette. Feladatunk ebben igen csekély, mert csupán azt kellett felmérnünk,
hány négyzetméter cserepet kell vásárolniuk a héjazatcseréhez. Ezzel az egyszerű feladattal két hónapja foglalkozom,
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Kézművesek Házában, amit Fekete
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megbízásunk a visszatervezés fázisában
van, azaz költségkímélés miatt zsugorodnak az elképzelések. Lassan hat éve
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tervezni, előkészíteni vagy megvizsgálni a szűkös belvárosi telekadottságait,
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ITINERANTS TURNED MASTERS
Architect Tibor Fülöp was still a university student, studying under Attila Turi, when he first got involved with the Kós Károly Association and the Itinerant
School. He had been working at Triskell even before he received his diploma and – even though he never officially applied for the postgraduate course at the
Itinerant School – attended all lectures and programmes there as a visiting student. There, he even met his future spouse, architect Ivett Madár. Today, he
lives and works in his home town of Zalaegerszeg, always in the spirit of the teachings of Imre Makovecz. Their studio, Alfaterv-2000, is open to all itinerants.
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Zsigmond László 60 éves. Sokrétű életútja példaként állítható a szakmával még
ismerkedők elé. Kiemelkedő szerepe volt a nagyközségből várossá váló Veresegyház
település építészeti arculatának kialakításában, a rácalmási Ófalu védelmében és élővé
tételében, Rácalmás várossá válásában. Az ország keleti felén, Mátészalkán is otthagyta kézjegyét, főépítészként is segítve a várost. A Kós Károly Egyesülés tagjaként,
majd társigazgatójaként a szakmai közéletben vállalt aktív társadalmi szerepet.
A lényeget abban látja, hogy az élet egységes, és annak minden területét át kell hogy
hassa egy belső erő, egy szellemi alap. Erhardt Gábor és Salamin Krisztina interjúja.

› Három helyen is főépítész vagy: Veresegyházon, Mátészalkán és Rácalmáson.
Hogy bírod ezt a három helyet összeegyeztetni az építészmunkáddal? Hogyan indult
és bővült főépítészi tevékenységed?

ZSIGMOND
LÁSZLÓ
Országépítő 2019|03

Régi történet ez. Pásztor Béla, Veresegyház akkori tanácselnöke, 1989-ben
idősek otthonát akart terveztetni. Minden előzmény nélkül lépett be a Makona
Kisszövetkezet irodájába, miután az utcán látta a névtáblánkat. Leültettük, beszélgettünk, majd Bata Tiborral és Ekler
Dezsővel kimentünk a helyszínre. Ezt követően készítettünk egy koncepciótervet.
A Veresegyházi Idősek Otthona sikeres
történet, mert több ütemben ugyan, de
megépült, és kialakult egy hosszú távú
munkakapcsolat. Főépítészi tevékenységem ezután, a „Csonkás” terület beépítésének történetével indult.
Erre a 64 hektáros területre eredetileg
földmérők rajzoltak egy telekosztást,
amiről a polgármester kikérte a véleményemet. Még nem láttam a rajzokat, de
biztos voltam abban, hogy a geodéták
által felosztott, szép párhuzamos utcarendszerű telekosztás kiindulópontja
eleve hibás. Ekkora területre legalább
360 telek fér, egy ezerlelkes, szinte önálló falu beépítését pedig így nem lehet
megoldani. Mindenekelőtt át kell gondolni, hogy ez a falurész hogyan tagozódik be a településbe, hol vannak a
kapcsolatai, az adott terepet, növényzetet figyelembe véve milyen lehet az
utcaszerkezete, és milyen meglévő pontokhoz kapcsolódik. Egyszóval: hogyan


S p o r t c s a r n o k , R á c a l m á s . F o t ó : S z á n t ó Ta m á s

működik. Elfogadták az érvelésem. Rajzoltam egy beépítési koncepciót, aminek
volt ugyan úthálózata, és jelöltem egy
telekosztást is, de emellett átgondoltam,
hogy milyen utcaszerkezetet, milyen elrendezést, és milyen struktúrát lehet
ennek a területnek adni. Ebből lett végül
a csonkási beépítés. Amikor megtudtam,
hogy előértékesítésben elkelt az összes
telek, földbe gyökerezett a lábam, hiszen
még nem volt pontos telekosztás, beépítési elképzelés, de már több mint háromszáz család várta, hogy a szinte önálló,
ezerlelkes faluba költözhessen. Hirtelen
ott állt háromszázhatvan telektulajdonos, mindnyájukkal kommunikálni kellett. Beke Pál népművelőtől kértünk segítséget, aki összeállított egy kérdőívet,
hogy felmérjük a jövendő lakók igényeit.
Aztán a művelődési házban bemutattuk

a terveket és az előírásokat. Tartottunk
attól, hogy ebből botrány lesz, mert megvették a telket, és nem tudták, hogy itt
bizony szabályokat kell majd betartani.
Meg kellett győzni a tulajdonosokat,
hogy ez mindenkinek az érdekét szolgálja. Elkezdtük földolgozni a beérkezett
adatlapokat. Eredetileg több sorház jellegű beépítésre számítottunk, de akkor
pont mindenki családi házat akart építeni. Nem kellett azonban szétszedni az
egész beépítési koncepciót, egyszerűen
csak a telkeket alakítottuk úgy, hogy családi ház építésére is alkalmasak legyenek. Ezt viszonylag hamar megoldottuk
a telkek másfélszeres átosztásával. Az
első kalandot inkább az jelentette, hogy
a vevő egy elvi teleknek volt a tulajdonosa, a konkrét telket ki kellett választania. Ekkor azonban világossá vált, hogy
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kell valaki, aki ezt kézben tartja – innen,
1993-ból datálódik a főépítészi megbízatásom, mely azóta is tart.

› Sikerült végül dűlőre jutni?
Az emberek lelkiállapota a 90-es évek
elején nagyon más volt, mert akartak valamit csinálni, és ez meglátszott a hozzáállásukon. Hajlandók voltak a józan
kompromisszumokra, és hálásak voltak,
hogy tanácsot kaptak.

› Mennyi időt töltesz főépítészként a városban?
Hetente egyszer egy délután ott vagyok
Veresegyházon, a fogadóórámat az emberek igényeihez alakítottam. Az egész
hetemet el tudnám ezzel tölteni, de már

Országépítő 2019|03

a kezdetekkor megállapodtunk abban,
hogy tanácsadó, és nem hivatalnok főépítész vagyok, aki emellett elsődlegesen
tervező építész. A polgármester úr számára rendelkezésre állok azonban, szükség esetén tervezek, művezetek, egyeztetek. Kellett hozzá néhány év, de ma
már elmondhatom, hogy legtöbbször már
a telekvásárlás előtt felkeresnek. Sokan
megelégednének azzal, hogy interneten
kommunikálnak, én azonban ragaszkodom a személyes találkozóhoz.

› A Kós Károly Egyesülés már 1989-es megalakulását követően szervezett egy konferenciát Gálosfán, amelynek témája a településfejlesztés-fejlődés, a revitalizáció,
az önkormányzatok, az építési struktúra

és gyakorlat, valamint a főépítészi szerep
komplex kérdésköre volt. Az Egyesülés feladatot kívánt vállalni az ország újjáépítésében és a vidék újjáélesztésében. Ennek
lehetséges módját a gazda szerepét helyben
betöltő főépítészi szolgálatban látta. Így indult többek között Csenger, Szerencs, Siómaros, Siójut története. Ebbe a vonulatba illeszkedik a rácalmási főépítészi megbízásod?
A faluházprogram Makovecz Imréhez és
két népművelőhöz: Varga Tamáshoz és
Beke Pálhoz köthető. Lehetőséget teremtettek a helyi szükséglet és akarat
megnyilvánulására, eredményeik szájról
szájra terjedtek, egyre ismertebbé váltak. Így indult a rácalmási történet is
1988-ban. Az akkori tanácselnök, Schrick
István egy régi kúria átalakításával fa-

luházat szeretett volna építeni, ezért
megkereste Makovecz Imrét, aki engem
javasolt maga helyett. Azonban hamarosan kiderült, hogy ehhez előbb az iskolát
kell bővíteni, hogy a kúriában elhelyezett
szükségtantermeket felszámoljuk. Így
először megkalapoltuk a régi iskolát, és
a tetőtérben négy új tantermet alakítottunk ki. De egy ütemezett koncepciót is
terveztünk, melybe az udvar, az étterem
és a régi kisiskola is beletartozott. (És
csak 17 év múlva valósult meg.) Később
a kúria felújításával egy könyvtár-művelődési ház született. A 90-es évek akut
problémája Rácalmáson a csatornázás
hiánya miatt csúszásveszélyes, egyedi hangulatú Ófalu megmentése volt.
A Kis-Duna-ággal közvetlenül határos,
teljesen lepusztult állagú, elöregedett
lakosságú, löszfalra épült településmag
területén 1968 óta építési tilalom volt
érvényben, melynek köszönhetően megmaradt eredeti szerkezete, ugyanakkor
a fiatalok elhagyták. Ez a tilalom építészeti szempontból szerencsés helyzetet
eredményezett, hiszen nem sebezte meg
tájidegen épületek tömege. Megmaradt a
régi halászfalu szerkezete, kis közökkel a
Duna felé. Felmértük az összes épületet,
Kampis Miklós segítségével kidolgoztuk
e felbecsülhetetlen értékű terület szigorú
– a terhelhetőséget, a lépték és az arculat
megőrzését figyelembe vevő –, részletes
szabályozási tervét, ezzel párhuzamosan

az építési tilalmat feloldottuk. Megjelentek a fiatalok, sorban újultak meg a
jellegzetes oromfalas, tornácos lakóházak, és épültek új, a terület hangulatát
tovább szövő épületek. Mára megoldottuk a löszfal csapadék- és szennyvízelvezetését, a partfal-stabilizáció több
ütemben zajlott-zajlik. Felértékelődött
ez a terület, melyet a telkek magas ára
is bizonyít. Maga a főépítészi megbízatásom az Ófalu rendezését követően
merült fel. Általában kéthetes intervallumokban megyek Rácalmásra, ahogyan
Mátészalkára is. Azt a tartalmi munkát
kell elvégezni, ami kérdésként megválaszolásra szorul, mindemellett tartani
kell a helyiekkel − ügyintézőkkel, építési
hatósággal, a kormányzati emberekkel, a
civilekkel − a kapcsolatot. Ehhez nem kell
hivatalnokként napi szinten ott lenni.

› Ez a három település egész más világ. Más
történet, egészen más kiindulási pont,
egészen más problémák…
Veresegyház egy hihetetlenül dinamikusan fejlődő, 6500 lelkes falu volt,
ami mára 20 000 lelkes kisvárossá
vált. Rácalmásnak jelentősen nem
változott a lélekszáma, de komoly fejlődés, fejlesztések vannak, míg Mátészalka lakossága csökkenőben van.
Járási központ volt korábban, ahol
a nyolcvanas években komoly állami
fejlesztések zajlottak. Ezek között
mára rengeteg olyan épület van, aminek a hasznosítása nem megoldott −
a fő feladat a városközpont rendezése mellett a velük való gazdálkodás.
Veresegyházon ezzel szemben az iskolán és a városházán kívül kevés
középület volt.
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Építészet: Zsigmond László
Munkatársak: Orbán Oszkár,
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kell valaki, aki ezt kézben tartja – innen,
1993-ból datálódik a főépítészi megbízatásom, mely azóta is tart.

› Sikerült végül dűlőre jutni?
Az emberek lelkiállapota a 90-es évek
elején nagyon más volt, mert akartak valamit csinálni, és ez meglátszott a hozzáállásukon. Hajlandók voltak a józan
kompromisszumokra, és hálásak voltak,
hogy tanácsot kaptak.

› Mennyi időt töltesz főépítészként a városban?
Hetente egyszer egy délután ott vagyok
Veresegyházon, a fogadóórámat az emberek igényeihez alakítottam. Az egész
hetemet el tudnám ezzel tölteni, de már
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a kezdetekkor megállapodtunk abban,
hogy tanácsadó, és nem hivatalnok főépítész vagyok, aki emellett elsődlegesen
tervező építész. A polgármester úr számára rendelkezésre állok azonban, szükség esetén tervezek, művezetek, egyeztetek. Kellett hozzá néhány év, de ma
már elmondhatom, hogy legtöbbször már
a telekvásárlás előtt felkeresnek. Sokan
megelégednének azzal, hogy interneten
kommunikálnak, én azonban ragaszkodom a személyes találkozóhoz.

› A Kós Károly Egyesülés már 1989-es megalakulását követően szervezett egy konferenciát Gálosfán, amelynek témája a településfejlesztés-fejlődés, a revitalizáció,
az önkormányzatok, az építési struktúra

és gyakorlat, valamint a főépítészi szerep
komplex kérdésköre volt. Az Egyesülés feladatot kívánt vállalni az ország újjáépítésében és a vidék újjáélesztésében. Ennek
lehetséges módját a gazda szerepét helyben
betöltő főépítészi szolgálatban látta. Így indult többek között Csenger, Szerencs, Siómaros, Siójut története. Ebbe a vonulatba illeszkedik a rácalmási főépítészi megbízásod?
A faluházprogram Makovecz Imréhez és
két népművelőhöz: Varga Tamáshoz és
Beke Pálhoz köthető. Lehetőséget teremtettek a helyi szükséglet és akarat
megnyilvánulására, eredményeik szájról
szájra terjedtek, egyre ismertebbé váltak. Így indult a rácalmási történet is
1988-ban. Az akkori tanácselnök, Schrick
István egy régi kúria átalakításával fa-

luházat szeretett volna építeni, ezért
megkereste Makovecz Imrét, aki engem
javasolt maga helyett. Azonban hamarosan kiderült, hogy ehhez előbb az iskolát
kell bővíteni, hogy a kúriában elhelyezett
szükségtantermeket felszámoljuk. Így
először megkalapoltuk a régi iskolát, és
a tetőtérben négy új tantermet alakítottunk ki. De egy ütemezett koncepciót is
terveztünk, melybe az udvar, az étterem
és a régi kisiskola is beletartozott. (És
csak 17 év múlva valósult meg.) Később
a kúria felújításával egy könyvtár-művelődési ház született. A 90-es évek akut
problémája Rácalmáson a csatornázás
hiánya miatt csúszásveszélyes, egyedi hangulatú Ófalu megmentése volt.
A Kis-Duna-ággal közvetlenül határos,
teljesen lepusztult állagú, elöregedett
lakosságú, löszfalra épült településmag
területén 1968 óta építési tilalom volt
érvényben, melynek köszönhetően megmaradt eredeti szerkezete, ugyanakkor
a fiatalok elhagyták. Ez a tilalom építészeti szempontból szerencsés helyzetet
eredményezett, hiszen nem sebezte meg
tájidegen épületek tömege. Megmaradt a
régi halászfalu szerkezete, kis közökkel a
Duna felé. Felmértük az összes épületet,
Kampis Miklós segítségével kidolgoztuk
e felbecsülhetetlen értékű terület szigorú
– a terhelhetőséget, a lépték és az arculat
megőrzését figyelembe vevő –, részletes
szabályozási tervét, ezzel párhuzamosan

az építési tilalmat feloldottuk. Megjelentek a fiatalok, sorban újultak meg a
jellegzetes oromfalas, tornácos lakóházak, és épültek új, a terület hangulatát
tovább szövő épületek. Mára megoldottuk a löszfal csapadék- és szennyvízelvezetését, a partfal-stabilizáció több
ütemben zajlott-zajlik. Felértékelődött
ez a terület, melyet a telkek magas ára
is bizonyít. Maga a főépítészi megbízatásom az Ófalu rendezését követően
merült fel. Általában kéthetes intervallumokban megyek Rácalmásra, ahogyan
Mátészalkára is. Azt a tartalmi munkát
kell elvégezni, ami kérdésként megválaszolásra szorul, mindemellett tartani
kell a helyiekkel − ügyintézőkkel, építési
hatósággal, a kormányzati emberekkel, a
civilekkel − a kapcsolatot. Ehhez nem kell
hivatalnokként napi szinten ott lenni.

› Ez a három település egész más világ. Más
történet, egészen más kiindulási pont,
egészen más problémák…
Veresegyház egy hihetetlenül dinamikusan fejlődő, 6500 lelkes falu volt,
ami mára 20 000 lelkes kisvárossá
vált. Rácalmásnak jelentősen nem
változott a lélekszáma, de komoly fejlődés, fejlesztések vannak, míg Mátészalka lakossága csökkenőben van.
Járási központ volt korábban, ahol
a nyolcvanas években komoly állami
fejlesztések zajlottak. Ezek között
mára rengeteg olyan épület van, aminek a hasznosítása nem megoldott −
a fő feladat a városközpont rendezése mellett a velük való gazdálkodás.
Veresegyházon ezzel szemben az iskolán és a városházán kívül kevés
középület volt.
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› Nem segített Mátészalkának az, hogy elérte az autópálya?
Úgy látszik, hogy még ilyen értelemben
nem. Van ipar, van egy kialakult rendje
az életnek, de ettől még nagyobb fejlesztéseket és beruházásokat nem tud
csinálni a város. Kisebb ütemben lépünk
előre, de szégyenkezésre nincs okunk.

› A Képes kávéház működik ma?
Pénzes Ottó tanár és lokálpatrióta Mátészalkára hívta a magyar művészeti és
tudományos közélet színe-javát. Az előadások, kiállítások, koncertek és bemutatók előtt, után, s néha még közben is
beszélgetéseket folytattak. A vendégek
megismerték Mátészalka igazi arcát,
barátokra leltek ebben a szatmári kisvárosban, de mindig hiányzott egy hely
a belvárosban, ahová be lehetett volna
ülni egy jót beszélgetni a program után.
Erre éppen megfelelőnek talált egy kis
belvárosi épületet, melynek áttervezésével Makovecz Imrét kereste meg. Imre
rajzolt is három változatot − egy kicsit,
egy közepeset, és egy kicsit nagyobbat −,
a meglévő épület átalakításával. Ezt beépítettük annak idején a városközpont
pályázatba, melynek során − igazodva
a pályázat feltételeihez − összekötöttük
egy másik épülettel. Így egy teljes utcarész újult meg. Átmenetileg könyvtár- és
közösségi funkciót is kapott, mára azonban megújult a színház és a művelődési
ház is, ezáltal visszatérhetünk Imre eredeti tervéhez. De már nem a régi épületet
alakítjuk át, hanem egy újat építünk.

› Ennyi év után lehet főépítészi rutinról
beszélni?
Bizonyos értelemben igen. Régen ránéztem
egy tervre, és bizony hosszan böngésztem,
hogy átlássam. Ma már ez csak néhány percet vesz igénybe. Ellenben minden helyzet,
minden hozzám forduló ember problémája
egyedi. Hiába a rutin, ezekhez a történetekhez mindig másképpen kell kapcsolódni. Való igaz, ha az embernek van már gyakorlata a jó kommunikációban, a hosszas
beszélgetéseket is mederbe tudja terelni.
Ennek során sosem a tiltásra, hanem a lehetőségekre helyezem a hangsúlyt..
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› Hatással van a munkádra az, hogy folyamatosan változnak a jogszabályok, szinte
évről évre?
Nyilvánvalóan nem vagyunk ettől boldogok, de valójában nem ez a lényeg a munkánkban. Ezek kis csatározások, de attól
még, hogy egyenes vagy görbe a szőnyeg,
ugyanúgy kell járni rajta. A cél meg a tartalom ugyanaz maradt. Természetesen
felemeljük a szavunkat, ha valami nem
jó folyamatokat generál. Ilyen volt az
egyszerű bejelentéses eljárás, melynek
során olyan házak épülhettek a településeken, amelyekre korábban nem adtunk
volna engedélyt. Egy évet követően sikerült ezt mederbe terelni a kötelező konzultációs eljárással. Ennek háttere egy
jó településképi rendelet, szabályozási
összefüggések, és az arculati kézikönyv
tartalma, melyet mindhárom helyen elkészítettünk. Nem az építésjogi összefüggéseken van a hangsúly, a lényeg a szellemi tartalom: tudjuk-e a történetet abba
az irányba vinni, amit a közösség és mi is
jónak gondolunk.

› A Kós Károly Egyesülés társigazgatójaként hogyan látod az Egyesülés helyzetét?
Most jön a 30 éves évforduló, és összegezni
kellene a dolgokat. Devecser és Kolontár,
azaz a vörösiszap-katasztrófa utáni újjáépítés volt az utolsó nagy dobás, ahol az
Egyesülés együtt dolgozott, ahol közös,
nagy munkák voltak.
Egy ünnepségsorozattal és egy találkozóval készülünk az évfordulóra, majd a
Héttorony Fesztivál keretein belül különböző előadásokat, kiállításokat szervezünk az Egyesülés tevékenységéről.
A 20. évfordulón az Iparművészeti Múzeumban rendeztünk kiállítást, mely
kiválóan sikerült, ma nem tudjuk megismételni. Mi is idősebbek lettünk, és a

világ is megváltozott körülöttünk. Egy
kicsit hiányoznak a fiatalok. Nyilván
itt követtünk el jelentős hibákat és mulasztásokat, mert azt hittük, hogy amit
korábban kitaláltunk és nagyszerűen
működött – gondolok itt a Vándoriskolára −, az az idők végezetéig abban a
rendszerben fenn tud maradni. Új formákra és keretekre van szükség, hogy
újra élettel telítsük meg ebben a megváltozott világban. Mindemellett több
olyan kérdéskör van, ami bizonyos mértékig kibeszélésre vár. Ilyen az emberek
antropozófiával való kapcsolata. Annak
idején, az alapításnál ez meghatározó
szemlélet és gondolkodásmód volt, ma
azonban nem tud olyan pregnánsan
megmutatkozni. Vannak időszakok,
amikor küzdeni kell, vannak olyan időszakok, amikor pedig a küzdelemnek a
tanulságait, eredményeit jobban lehet
hasznosítani, mint most. Amit a beregi, vagy akár a borsodi árvízi újjáépítésnél, vagy a vörösiszap-katasztrófa
utáni újjáépítésnél tudott az Egyesülés
produkálni, azok egyedi és különleges
alkalmak voltak. Ez mérce is bizonyos
tekintetben, melyre büszkék lehetünk.
A szociális gondolkodás nem párt-, és
nem politikai gondolkodás kérdése, hanem az emberi gondolkodás mértéke,
aminek vagy van mélysége, vagy sekélyes. Ezért most Európa is szenved rendesen: nem tudjuk, mi az érték, mi a helyi
érték, mi a viszonyítási alap, a politika és
a hatalom ezt hihetetlen módon megfertőzi. Ezek a kérdések ma ugyan nem a
vörösiszap-katasztrófa, de komoly élethelyzeti problematika formájában újra
és újra megjelennek. Feladat van bőven,
fontos, hogy ezeket együtt átgondoljuk,
értelmezzük, a tapasztalatainkat megos�szuk, és meg is tudjuk vitatni.

› Harminc év telt el. A mostani fiatalokat
nem tudnánk leültetni az egykori legendás
vándoriskolai beszélgetésekre?
Nem tudjuk megszólítani őket, mert nem
vagyunk annyira érdekesek. Hogy ennek
mi az oka, erről együtt kéne gondolkodnunk. Kérdés, tudunk-e olyan mélységig
hatolni, hogy túljussunk a felületes késztetéseken, szórakozásokon és időtöltéseken? Gondolok itt az internetre, a közösségi oldalakra például. Hiába vagyok
fiatalokkal körülvéve, hatvanévesen én
nem tudom, hogy a mostani egyetemisták hogyan gondolkodnak, milyen kívánalmakkal, és leginkább milyen kíváncsisággal vannak a dolgok iránt.
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Kivitelezés: 2017–2018
Építtető: Rácalmás Város
Önkormányzata
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Építészet: Zsigmond László
Munkatárs: Orbán Oszkár, Vavrik Ferenc
Belsőépítészet: Zsigmond Ágnes
Épületgépészet: Rosza Csaba
(Geroterv Kft.)
Statika: Donáczi Péter (Pond Kft.)
Épületvillamosság: Hegedűs Zoltán,
Szelik Zsolt (Planet Kft.)
Kert: Buella Mónika (Tájrajz Kft.)
Fotók: Szántó Tamás,
Dénes György (drónfotó)
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Katolikus Gimázium, Veresegyház.
Fotó: Dénes György

› Nem segített Mátészalkának az, hogy elérte az autópálya?
Úgy látszik, hogy még ilyen értelemben
nem. Van ipar, van egy kialakult rendje
az életnek, de ettől még nagyobb fejlesztéseket és beruházásokat nem tud
csinálni a város. Kisebb ütemben lépünk
előre, de szégyenkezésre nincs okunk.

› A Képes kávéház működik ma?
Pénzes Ottó tanár és lokálpatrióta Mátészalkára hívta a magyar művészeti és
tudományos közélet színe-javát. Az előadások, kiállítások, koncertek és bemutatók előtt, után, s néha még közben is
beszélgetéseket folytattak. A vendégek
megismerték Mátészalka igazi arcát,
barátokra leltek ebben a szatmári kisvárosban, de mindig hiányzott egy hely
a belvárosban, ahová be lehetett volna
ülni egy jót beszélgetni a program után.
Erre éppen megfelelőnek talált egy kis
belvárosi épületet, melynek áttervezésével Makovecz Imrét kereste meg. Imre
rajzolt is három változatot − egy kicsit,
egy közepeset, és egy kicsit nagyobbat −,
a meglévő épület átalakításával. Ezt beépítettük annak idején a városközpont
pályázatba, melynek során − igazodva
a pályázat feltételeihez − összekötöttük
egy másik épülettel. Így egy teljes utcarész újult meg. Átmenetileg könyvtár- és
közösségi funkciót is kapott, mára azonban megújult a színház és a művelődési
ház is, ezáltal visszatérhetünk Imre eredeti tervéhez. De már nem a régi épületet
alakítjuk át, hanem egy újat építünk.

› Ennyi év után lehet főépítészi rutinról
beszélni?
Bizonyos értelemben igen. Régen ránéztem
egy tervre, és bizony hosszan böngésztem,
hogy átlássam. Ma már ez csak néhány percet vesz igénybe. Ellenben minden helyzet,
minden hozzám forduló ember problémája
egyedi. Hiába a rutin, ezekhez a történetekhez mindig másképpen kell kapcsolódni. Való igaz, ha az embernek van már gyakorlata a jó kommunikációban, a hosszas
beszélgetéseket is mederbe tudja terelni.
Ennek során sosem a tiltásra, hanem a lehetőségekre helyezem a hangsúlyt..
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› Hatással van a munkádra az, hogy folyamatosan változnak a jogszabályok, szinte
évről évre?
Nyilvánvalóan nem vagyunk ettől boldogok, de valójában nem ez a lényeg a munkánkban. Ezek kis csatározások, de attól
még, hogy egyenes vagy görbe a szőnyeg,
ugyanúgy kell járni rajta. A cél meg a tartalom ugyanaz maradt. Természetesen
felemeljük a szavunkat, ha valami nem
jó folyamatokat generál. Ilyen volt az
egyszerű bejelentéses eljárás, melynek
során olyan házak épülhettek a településeken, amelyekre korábban nem adtunk
volna engedélyt. Egy évet követően sikerült ezt mederbe terelni a kötelező konzultációs eljárással. Ennek háttere egy
jó településképi rendelet, szabályozási
összefüggések, és az arculati kézikönyv
tartalma, melyet mindhárom helyen elkészítettünk. Nem az építésjogi összefüggéseken van a hangsúly, a lényeg a szellemi tartalom: tudjuk-e a történetet abba
az irányba vinni, amit a közösség és mi is
jónak gondolunk.

› A Kós Károly Egyesülés társigazgatójaként hogyan látod az Egyesülés helyzetét?
Most jön a 30 éves évforduló, és összegezni
kellene a dolgokat. Devecser és Kolontár,
azaz a vörösiszap-katasztrófa utáni újjáépítés volt az utolsó nagy dobás, ahol az
Egyesülés együtt dolgozott, ahol közös,
nagy munkák voltak.
Egy ünnepségsorozattal és egy találkozóval készülünk az évfordulóra, majd a
Héttorony Fesztivál keretein belül különböző előadásokat, kiállításokat szervezünk az Egyesülés tevékenységéről.
A 20. évfordulón az Iparművészeti Múzeumban rendeztünk kiállítást, mely
kiválóan sikerült, ma nem tudjuk megismételni. Mi is idősebbek lettünk, és a

világ is megváltozott körülöttünk. Egy
kicsit hiányoznak a fiatalok. Nyilván
itt követtünk el jelentős hibákat és mulasztásokat, mert azt hittük, hogy amit
korábban kitaláltunk és nagyszerűen
működött – gondolok itt a Vándoriskolára −, az az idők végezetéig abban a
rendszerben fenn tud maradni. Új formákra és keretekre van szükség, hogy
újra élettel telítsük meg ebben a megváltozott világban. Mindemellett több
olyan kérdéskör van, ami bizonyos mértékig kibeszélésre vár. Ilyen az emberek
antropozófiával való kapcsolata. Annak
idején, az alapításnál ez meghatározó
szemlélet és gondolkodásmód volt, ma
azonban nem tud olyan pregnánsan
megmutatkozni. Vannak időszakok,
amikor küzdeni kell, vannak olyan időszakok, amikor pedig a küzdelemnek a
tanulságait, eredményeit jobban lehet
hasznosítani, mint most. Amit a beregi, vagy akár a borsodi árvízi újjáépítésnél, vagy a vörösiszap-katasztrófa
utáni újjáépítésnél tudott az Egyesülés
produkálni, azok egyedi és különleges
alkalmak voltak. Ez mérce is bizonyos
tekintetben, melyre büszkék lehetünk.
A szociális gondolkodás nem párt-, és
nem politikai gondolkodás kérdése, hanem az emberi gondolkodás mértéke,
aminek vagy van mélysége, vagy sekélyes. Ezért most Európa is szenved rendesen: nem tudjuk, mi az érték, mi a helyi
érték, mi a viszonyítási alap, a politika és
a hatalom ezt hihetetlen módon megfertőzi. Ezek a kérdések ma ugyan nem a
vörösiszap-katasztrófa, de komoly élethelyzeti problematika formájában újra
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› Feleséged, Zsigmond Ágnes építész az
általad tervezett épületek belsőépítészetével foglalkozik, egy irodában dolgoztok.
Az életünk úgy adódott, hogy együtt dolgoztunk már a Makona Kisszövetkezetben is. Összeházasodtunk, majd 88-ban
született Ármin, 90-ben Levente, 95-ben
Csenge. Ebben az időben szakmai utunk
kicsit különvált, hiszen ő otthon maradt
és nevelte gyermekeinket. Hosszabb-rövidebb időre azonban mindig visszatért
a tervezéshez. Próbáltam olyan feladatokat találni számára, amelyek ebben az új
élethelyzetben, három csemete mellett is
kompromisszumok nélkül teljesíthetők.
Ezek leginkább belsőépítészeti feladatok
voltak, melyeket nagy kedvvel és tehetséggel végez a mai napig. Eleinte családi
házak voltak, majd nagyobb középületek
következtek. (Lásd Országépítő 2017/4.,
Rácalmási ravatalozó; 2016/2., belsőépítészeti munkák, veresegyházi Szentlélek-templom – a szerk.) Amikor Csenge lányunk is óvodába került, már Ági is
nagyobb energiákat tudott mozgósítani.
Egy új minőséget tudott felmutatni belsőépítészként olyan épületek esetében is
– óvoda, bölcsőde, iskola −, ahol ez nem
volt megszokott.

Az önkormányzat vásárolt telket a domboldalban, és saját beruházásban építette
meg a sportcsarnokot. Egy viszonylag
feszesebb, egyszerű szerkesztésű csarnokról van szó, illeszkedve a funkcióhoz.
Elsősorban a belső térre koncentráltam,
egy mind szerkezetében, mind kialakításában igényes épületet elgondolva.
A központi tér két részre osztható, napközben az általános iskola tartja itt a testnevelésórákat. A sportegyesületeket egy
edzőterem, és egy kinti kézilabdapálya is
szolgálja. Egyéb, közösségi rendezvényekre is alkalmas: a klubterem a teakonyhával adott esetben előkészítő konyhaként
is funkcionál. Ezek a közösségi, kulturális
rendezvények kellenek ahhoz, hogy egyáltalán rentábilis legyen a fenntartása, de
eseményekkel tele van a naptár.

Alaprajz

› Hihetetlenül gazdag életpálya a tied,
jelentős munkákkal az ország számos pontján. Amikor eldöntötted, hogy építész leszel,
volt valami előzetes elképzelésed a pályáról?

› A gyerekeitek között nincs építész?
De, a nagyobbik fiunk építész, Hauszmanndíjjal diplomázott, egyelőre azonban nem a
tervezés, hanem a kivitelezés érdekli.

Bevallom, kizárásos alapon lettem építész. Szüleim pedagógusok, ez a pálya engem azonban nem vonzott. Az orvosi pálya is távol áll tőlem. Humán érdeklődésű
voltam, szerettem az irodalmat és a történelmet, de nem éreztem magamban akkora tehetséget, hogy ebben kiteljesedhessek. Egy vendégség alkalmával láthattam,
hogyan dolgozik egy úttervező, rögtön

› Min dolgozol mostanában?
Most épült meg a Katolikus Gimnázium
Veresegyházon, vasárnap lesz az átadása. Terveztünk két fürdőt, egyiket
Rácalmáson, másikat Veresegyházon.
Ez egy hosszú és bonyolult munkafolyamat volt, a kiviteli tervig jutottunk,
teljes belsőépítészettel. Sajnos a veresegyházi nem fog megépülni. Sok változás érte a várost. Azzal, hogy a General
Electric kereskedelmi tevékenységét
átvitte Svájcba, a város komoly bevételcsökkenéssel szembesült. Részben
ezért is inkább egy lassabb ütemben
bővülő fürdő mellett kellett dönteni.
A rácalmási fürdő kiviteli terveit most
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fejeztük be. Mátészalkán épül a Képes
kávéház, Neszmélyen az iskolát újítottuk fel a Makovecz kormányhatározat
segítségével, Veresegyházon bölcsődét
bővítünk. Rengeteg a feladat, mely a
főépítészséggel együtt kitölti az életet,
panaszra nincsen okunk.

› A rácalmási Sport- és Rendezvény Központ érdekes történet, mert az önkormányzat saját beruházásában épült.
Ma a sport a tao-pénzekben talál forrást, de ezt egy kisebb település, főként
egy nagyobb város, Dunaújváros szomszédságában, így nem tudja kihasználni.

felfigyeltem a gyönyörű fa ívvonalzókra.
Egy gyerekkori barátom gépészmérnöknek tanult, ő mutatta meg a Műegyetem
ismertetőjét, amiben volt egy, a leendő
építészeknek szóló köszöntő. Már nem
emlékszem, ki írta, de arra igen, hogy megfogott a mondandó: minden, ami a világban történik, megjelenik az építészetben.

› Hogyan kerültél Makoveczhez és a visegrádi táborba, hol sejlett fel számodra az
organikus irány?
Taksás Mihály évfolyamtársamon múlt a
történet, ő volt a motor. Neki már egyetemistaként hihetetlen receptorai voltak
erre, megfelelő kapcsolatrendszerrel.
Másodévesek voltunk, amikor már kapcsolatban állt Csete Györggyel, akinek
halásztelki templomán az átadás előtti
utolsó simításokon társadalmi munkában dolgoztunk. Megismerkedtünk vele
személyesen is, és már ott felmerült egy
fiataloknak szóló építésztábor ötlete, ami
végül – talán azért is, mert Csete nem ilyen
típus volt − elhalt. Makovecz Imre a Bercsényi Kollégiumban tartott előadást, az ő
köre nem tűnt elérhetetlennek számunkra. Ismertük, amit csinál, és izgalmasnak
találtuk. A Pilisi Parkerdőhöz, ahol akkor
dolgozott, 1980-ban volt egy kirándulás, talán éppen Taksás szervezte. Voltunk vagy tizenöten. Csete Györggyel és
Makovecz Imrével felmentünk a visegrádi

hegyekbe, megmutatta azokat a házakat,
amelyek már elkészültek. Beszélgettünk,
de főként ők meséltek. Talán itt fogalmazódott meg a visegrádi tábor ötlete, amely
1981-ben el is indult. Harmadéves voltam
ekkor, megtaláltam itt a helyem.

› Nem gondolkodtál a tanításról?
Egy ideig csináltam, hogy mennyire volt sikeres vagy nem, azt én nem tudom megállapítani. Nagyon sok felkészülést igényelt,
különösen az antropozófiai témákban.
Bár hasznos volt, és máig hiányzik, nyilvánvalóvá vált, hogy az építészeti tervezés mellett a kettőt együtt nem bírom,
mert borzasztó energiát emésztett fel.

› Ahogyan a többi Egyesülés-tagé, a te életutad is nagyon sokrétű: működtök önálló
tervezőkként, főépítészekként, mindemellett igazgatod az Egyesülést…, de beszélhetnénk a Vándoriskoláról, az Országépítőről,
a Kamaráról és az Akadémiáról is.
Valóban sok olyan szervezet van, ahol meg
kell jelenni, véleményt kell mondani, gondolatokat és koncepciót kell tudni megfogalmazni. Én azt mondom, hogy az élet
egységes egész, ez mind ugyanaz, csak különböző rétegekben. Az, hogy ez most a
főépítészségben jelenik meg, vagy egy kamarai tevékenységben, vagy egy egyesülésbeli összejövetelben, részletkérdés, ha át
tudja hatni egy belső erő és szellemi alap.

THE ANNIVERSARY OF ARCHITECT LÁSZLÓ ZSIGMOND
László Zsigmond is 60 years old. One of the great talents of his profession, he is a role model for all future architects. He had a leading role in shaping the
architectural image of Veresegyház, a settlement that has just recently been raised to the rank of a town, and also in protecting and revitalizing the village
of Rácalmás-Ófalu. He left his mark on the eastern town of Mátészalka as well, continuing to help the locals to this day. As a member and then Associate
Director of the Kós Károly Association, he was socially active in the professional scene. There is but one life, he likes to say, and all of its aspects must be
permeated by an inherent spiritual drive.
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Director of the Kós Károly Association, he was socially active in the professional scene. There is but one life, he likes to say, and all of its aspects must be
permeated by an inherent spiritual drive.

JV borászat – Mád

52

53

JV BORÁSZAT
– MÁD
Építészet, szöveg, fotó:
Varga Csaba, Dénes Eszter

Mád mint Tokaj-Hegyalja egyik jelentős, történelmi települése, a bor-

helyezkedik el, egy egykori régi parasztház felújítása és bővítése ré-

vidék meghatározó szőlőterületeivel rendelkezik. E területek válto-

vén. Az épület kialakítása során a régi épület hangulatának átmen-

zatos vulkanikus talajuk, ideális fekvésük és egyedi mikroklímájuk

tése, a történelmi utcaképbe való megfelelő illeszkedése, a mai kor

révén magas minőségű, izgalmas borok megszületésének adnak le-

modern kihívása és a szintén modern technológia megfelelő kiszol-

hetőséget. A borok létrejöttének a szőlőterület, a szőlő és az ezeket

gálása egyaránt szerepet játszott. Egy időtlen ház kialakítása volt a

kezelő, évszázadok alatt csiszolódott emberi tudás mellett egy fontos

cél, amely olyan, hogy akár száz éve is ott lehetett volna, ugyanakkor

eleme még a borászati épület is. Hegyaljára jellemző módon, Mádon

modern is, nem bújtatja régi köntös mögé a ma igényeit és a modern

is, e borászatok többnyire nem kint, a szőlőben, hanem a település

technológiát. Ehhez jó támaszt nyújt a helyi anyagok használata, azon

történelmi szerkezetében helyezkednek el, beilleszkedve a település

belül is a mádi mészkő erős megjelenése a házon. E hegyaljai kőzet az

szövetébe, lakó- és különféle középületek szomszédságában. Ebből

itt készített borok karakterének kialakulásához is jelentősen hozzájá-

fakadóan e borászatok kisvárosi vagy falusi hangulatúak, sajátos

rul, szerepe így többrétegű.

polgári miliőjükkel elsősorban nem üzemek, hanem a borral összeforrt
település szerves és mindennapi életének részei. A „Juliet Viktor” borászat is egy ilyen településmagban, a történelmi városszerkezetben
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vén. Az épület kialakítása során a régi épület hangulatának átmen-

zatos vulkanikus talajuk, ideális fekvésük és egyedi mikroklímájuk

tése, a történelmi utcaképbe való megfelelő illeszkedése, a mai kor

révén magas minőségű, izgalmas borok megszületésének adnak le-

modern kihívása és a szintén modern technológia megfelelő kiszol-

hetőséget. A borok létrejöttének a szőlőterület, a szőlő és az ezeket

gálása egyaránt szerepet játszott. Egy időtlen ház kialakítása volt a

kezelő, évszázadok alatt csiszolódott emberi tudás mellett egy fontos

cél, amely olyan, hogy akár száz éve is ott lehetett volna, ugyanakkor
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polgári miliőjükkel elsősorban nem üzemek, hanem a borral összeforrt
település szerves és mindennapi életének részei. A „Juliet Viktor” borászat is egy ilyen településmagban, a történelmi városszerkezetben
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Mit is várunk el egy tájegységtől, egy
településtől? Harmóniát, egy mindent
átható hangulatot szeretnénk érezni.
Ideális esetben ezt szolgálja a ma építészete is, melyet nevezhetnénk kortárs építészetnek...

„NEM AZ ÖNKIFEJEZÉS
ADJA M ŰVEI N K ÉRTÉKÉT,
H A N E M E G Y K U LT Ú R A
P O N T O S K Ö Z V E T Í T É S E .”
Makovecz Imre

Hegyalja kultúrája, a „hely szelleme” pontosan letapogatható, még ma is olvasható.

„BEÉPÜLNI VALAMIBE
MAGASABB RENDŰ
MINDEN MÁS
É S Z R E V E H E T Ő S É G N É L .”
Ferencz István

Az alkalmazkodás, az illeszkedés bizony az alkotói szabadság ismérve.
Két szélsősége: a brutálisan eltérő,
és a rossz másolat. A hagyományait
óvó térség vagy település építészetében egyik szélsőséget sem lehet üdvözölni, mint ahogyan a nemzetközi
trendek pufogtatását sem… Ami ma
trendi – akár az építészetben −, az holnap könnyen idejétmúlt, olykor kínos
lesz, amiről elfordítjuk tekintetünket.
A Tokaj-hegyaljai Építészeti Tájegységi
Arculati Kézikönyv „rövidebb” változatában szerzőként a megrendelő Lechner Tudásközpont kérésére a tájegységre szabott „korszerű új irányokat”
kellett bemutatnom. A fentieken túl
többek között arról igyekeztem meggyőzni az olvasót, hogy bizony mai
„modern világunkban” is az erős térségi
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JV borászat
Építtető: Vaxco Vineyards Kft.
3909 Mád, József Attila u. 25.
Janka Judit ügyvezető igazgató
Vezető tervező: Varga Csaba
Építész munkatárs: Vavrik Ferenc
Statika: Mantuano Tamás
Gépészet: Erhardt Péter
Épületvillamosság: Levek István
Tűzvédelem: dr. Gombik Károly
Műszaki ellenőr: Jánosi László

karakterre reflektáló, de 21. századi igényeket szolgáló épületeket kell emelni
ezen a vidéken. Nem feledve, hogy a
praktikum és esztétika nem egymást
kizáró fogalmak. A kézikönyv sorra veszi a legfontosabb karakterelemeket,
melyeket szem előtt kell tartani. A
terjedelem szorításában a következő,
szinte esszenciális alapvetéseket fogalmaztam meg, felhasználva a térségben alkotó idősebb és fiatalabb, neves
építészek megállapításait is: Hegyalján
a települések a táj részei, mellyel szimbiózisban léteznek. Éppen ezért a tájba illesztés, az épület terepre ültetése

és a tömeg tagolása kardinális kérdés.
Minden épületnél igaz, hogy az anyaghasználat – Hegyalja esetében elsősorban a helyi kő és a vakolt felületek −
a legfontosabb elem, amivel illeszkedik
a környezetéhez, az arányok és a lépték mellett. A forma már következik az
anyag törvényszerűségeiből. Hegyalján
az épületeket vaskosság, testesség jellemzi, mely a kő mint falazóelem használatából adódik. A nagy falfelületeken
rendszerint kevés nyílás van. E tömörség alól csak a ház bizonyos részei kapnak felmentést, ahol e testesség játékos könnyedségbe fordul át. Hegyalján

hagyományosan csak az időt befogadni képes, természetes anyagokat – kő,
égetett agyagcserép, fa − használtak,
ennélfogva ma is az utánzatok kerülése javasolt. Fontos, hogy – tanulva eleinktől − tucatáru helyett egyedi tervezésű elemeket és részletmegoldásokat
alkalmazzunk az új épületek esetében.
A tokaji tájegységi arculati kézikönyvben 1 és annak kivonatában, sok más
épület mellett, Varga Csaba most bemutatott mádi borászata is a fentieket bizonyító jó példaként inspirálja a térség
megbízóit, befektetőit, és a hely szellemét még kereső tervező kollégákat.

Kivitelező:
Szivárvány-Ép Kft.

J V W I N E R Y, M Á D

3900 Szerencs, Huszárvár u. 26.
Építésvezető:
Antal Sándor, Dragony József
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The rural or small-town profile of Tokaj-Hegyalja's string of charming wineries makes them radiate an organic sense of belonging to the land. Located in
the historical centre of Mád, the Juliet Victor Winery is hosted in a renovated and enlarged former farmhouse. Preserving the character of the old structure,
adapting the facade to the traditional streetscape and catering to the demands of modern life by integrating cutting-edge technology all played a part in
the design and construction of the building. The goal was to create a house that defies time – both traditional and modern, blending old aesthetics with
contemporary solutions. To this end, local construction materials were heavily used, such as limestone produced locally in Mád.

1 Ké s z ült 20 19-ben a DNS-Műter em é s a DZone K f t . kon zor ciumában. S z akér tő: Tur i Att ila . Koncepció: Déne s E s zter, K as s ai-S zoó Dominik a, Kedve s Z sóf ia,
Déne s Györ gy, Tur i Att ila . S zöveg: Déne s E s zter, Kedve s Z sóf ia . S zer ke s ztő: Déne s E s zter, r ajzok é s ábr ák : L uk ác s Péter. Fotó: Déne s Györ gy, Kedve s Z sóf ia .
S z ak mai lek tor : Bodony i C s aba, Er har dt Gábor.
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MAGYAR TÁN C O K
(H o te l a Cs a r n o k té re n)

Csak egy mozdulat.

Lomhán mozdul a ritmus
a beton szomorú köpenyében,
de egy víg táncra kilép
ma a zord, szigorú kalodából,

Nem bonyolult, egyetlen gondolat-vonal az egész.
Ezzel meg is van az ide való – helyénvaló épület, már csak meg kell rajzolni…
Pedig a feladat elsőre nem tűnik különösebben bonyolultnak. A kollégiumnál igényesebb,
egy háromcsillagos szállodánál egyszerűbb házat kell rajzolni, számtalan ilyet láttuk
már… A földszinten lobbi, étkező, lépcső és lift, be kell nyomni alá néhány szint

mintha a szél szelíden belekapna,
gyorsul a ritmus,
csattan az ostor ahogy feleselnek
egymást gyűrve vagy épp kisimítva az ívek,

mélygarázst meg egy konyhát, aztán az emeleteken a szobák végtelen sora, mind

hullámzó szalagok,
magyarok vaduló lobogása,
zászlókként ölelik az idő
meg a tér fura sarkát.

Hogy itt nem ez történt? Nem egy
újabb tucat „boutique hotel” készült
el a Fővám téri Nagyvásárcsarnok
mögött? Annak több oka is van, de
az első nyilván maga az építész, Vadász Bence, aki mert nagyobbat álmodni, mint egy biztonsági játékot.
A másik ok persze a helyszín. Nem
akármilyen helyen állunk! Szemben a
Nagyvásárcsarnok Petz Samu tervezte
neogót téglaköltészete, végtelen számú, részletgazdag tornyocskájával.
A szomszédos utcákban neoreneszánsz
lakóházak, kicsit távolabb Ybl Miklós
neoreneszánsz Központi Vámháza,
amelyben jelenleg a Corvinus Egyetem
működik. Onnan már csak egy lépés a
közraktárak piros téglaépületei, amikre néhány éve rátelepedett a Bálna
futurisztikus habteste. És persze a
Duna-part. Ne felejtsük el, hogy a Dunáról is jól látszik épületünk. A Dunapart pedig a világörökség része, amelynek egységes, 19. századi palotasora
nem sok jót kapott a 20. századtól.
És ha nem éreznénk még elég változatosnak a helyszínt, saroktelkünk
közvetlen szomszédja a 60-as évek
modern stílusában épült tégla trafóház, amelynek a tervezéséért Ybl-dí-

Vadász Bence
2019 06. 10. pünkösdhétfő
Szentendre

SODRÁSBAN
Szálloda a Nagycsarnok mögött
Építészet:Vadász Bence
Szöveg:Csóka Balázs
F ot ó : B u jn o v s z y Ta m á s

ugyanolyan, és a homlokzaton sorakoznak az egyforma ablakok, illetve ha a beruházó
nem húzza le a költségekre és a fenntartásra hivatkozva, akkor az ablakok sorát egyegy teraszajtóval, terasszal is meg lehet törni…

1 Változnak a z idők , é s mi is változ unk bennük .
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jat kapott anno a tervező. Tempora
mutantur et nos mutamur in illis. 1
Az épület a kor modern építészeti
szellemiségének megfelelően totálisan

figyelmen kívül hagyta környezete építészeti nívóját, most azonban néhányan a trafóház értékeinek megtartását várták a tervezőktől…
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DRIFTING – A HOTEL BEHIND THE CENTRAL MARKET HALL
In 2011, Bence Vadász and his colleague, Zoltán Miklós won an architectural competition for designing a hotel behind the Central Market Hall on Fővám Square.
In a focal point of a plethora of architectural styles, they dared think out of the box. Instead of settling for the obvious solution of pulling up a neutral glass
facade to reflect the values of the past, they took the high road of creating genuine quality. The result is a work of art that is able to hold its own among the
masterpieces of old times.
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Tervezés: 2014–2017
Generáltervezés:

–

Vadász és Társai Építőművész Kft.
Felelős tervező: Vadász Bence
Építész tervező: Miklós Zoltán
Tartószerkezet: Ungi Balázs
Kert- és tájépítészet: Kontra Dániel
Gépészet: Temesvári László
Épületvillamosság: Kelemen Ferenc
Épületszerkezet: Schreiber Gábor

A hely tehát nem könnyítette meg a tervező dolgát. Vadász Bence és alkotótársa, Miklós Zoltán építészeti pályázaton
nyerték el 2011-ben a megbízást, majd
alapgondolatuk helyességét és erősségét jelezte a Fővárosi Központi Tervtanács és a Műemléki Tervtanács szinte
egyhangú támogatása. A tervezők a
sokféle építészeti hatás metszéspontjában mertek önálló gondolattal előállni,
és tizenkilencre lapot húzni. Ahelyett,
hogy visszahúzódtak volna, és semleges
üveghomlokzattal mutatják meg a tükröződő múlt értékeit, kiállnak épületükkel, hogy megmutassák, a 21. században
is lehet minőségi építészetet művelni!
A sokhangú épületek között a tervezők végül nem házat terveztek, hanem
szobrot, amely önálló életet képes élni a
Csarnok téren. Elengedték a klasszikus
ház attribútumokat, nincsenek ajtók, ablakok az épületen, helyette szélben futó
szalagokat látunk, amelyek kitüremkednek, visszahúzódnak, a sarkokon hangsúlyt képeznek, ahogy éppen a szellő
mozgatja őket. Alul vastag lábakról indulnak a beton-üveg szalagok, felül pedig finoman visszahúzódnak. Ezzel a két
legfelső szint − hatalmas teraszaival és
csodálatos, a budai oldal hegyeire néző
panorámájával − a formai játék részévé
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válik: nem arra gondolunk, hogy még két
szintet passzírozott be a tervező a tető
helyére. A Csarnok tér felől még egy bástyaszerű tömeg is megjelenik a legfelső
szinten, ami egyrészt a történeti építészetből ismert formával finoman jelöli az
épület főbejáratának a helyét, másrészt a
Vásárcsarnok felől érkezők számára apró
főhajtás, mai válasz a Vásárcsarnok tornyocskáira, boltíves nyílássorára. Ezeken
a szinteken a tervezők elengedik az épület öt szintjén végigfutó szalagmotívumot
és betonburkolatot, helyette szabadon
formált nyílásokat látunk az íves falakban. A két felső szint csak a Dunáról,
illetve a budai oldalról látszik, azonban
innen egy kicsit többet is látunk, mint
aminek örülni tudunk. A jelenlegi előírásokat és igényeket kielégítő gépészeti berendezések lassan önálló szintként jelennek meg az épületek tetején, amiknek az
elrejtését ennél az épületnél is jó lett volna megoldani − a formálás engedte volna
−, most egy kicsit váratlanul ránt vissza
a tetőről a földre a rozsdamentes, rideg
szellőzőcsatornák és kifúvók látványa.
Az épület világosszürke, helyszínen öntött betonburkolatot kapott. A tervező elmondása szerint számos burkolati
megoldást gondoltak végig a vakolattól a
tégláig, azonban végül úgy érezték, hogy
a szoborszerű építészeti formálás a mo-
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DRIFTING – A HOTEL BEHIND THE CENTRAL MARKET HALL
In 2011, Bence Vadász and his colleague, Zoltán Miklós won an architectural competition for designing a hotel behind the Central Market Hall on Fővám Square.
In a focal point of a plethora of architectural styles, they dared think out of the box. Instead of settling for the obvious solution of pulling up a neutral glass
facade to reflect the values of the past, they took the high road of creating genuine quality. The result is a work of art that is able to hold its own among the
masterpieces of old times.
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–
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Felelős tervező: Vadász Bence
Építész tervező: Miklós Zoltán
Tartószerkezet: Ungi Balázs
Kert- és tájépítészet: Kontra Dániel
Gépészet: Temesvári László
Épületvillamosság: Kelemen Ferenc
Épületszerkezet: Schreiber Gábor
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monoton, síkbeli, a mélységet nélkülöző
homlokzatképzésre, a derékszögű, merev
formák mellett az íves, lágy elemek használatára, a sarokhelyzetek hangsúlyos
kiemelésére. Ugyanakkor ez az épület túl
erősen kötődik a helyhez és tervezőjéhez ahhoz, hogy máshol is meg lehessen
ismételni. Legalábbis nem lenne könnyű.

nolitikus betonnal lesz a legerősebb. Ez
elsőre kicsit talán rideg megoldásnak tűnik, véleményem szerint azonban a hullámok szabad futása elég erős mozdulat
ahhoz, hogy magával ragadja a nézőt.
Bátor a választás, a városban járva sok
helyen láthatjuk a látszóbeton-felületek
pusztulását és elszürkülését, azonban
ezen a helyen és formában érdemes barátkozni vele!
Az épület belsőépítészete a szállodalánc
saját világát tükrözi, a színes és változatos formálás azonban szerencsére jól
illeszkedik az épülethez, amivel összhangban van az előcsarnok félszintekkel
szabdalt, mozgalmas megformálása is.
Érdekes gondolatként merül fel bennem, hogy amiként a „vonalkód” építészet divattá tudott válni, vajon ennek
a Duna-kavicsnak lesznek-e követői?
Meg lehet-e ismételni, tovább lehet-e
fejteni ezt a gondolatot máshol? Egyáltalán, ami működik egy saroktelken,
miként hatna egy foghíjban? A felvetés jogosságát indokolja, hogy Vadász
Bence új szállodaépülete jó megoldást
ad számos, a kortárs urbánus építészet
jellemző problémájára. Gondolok itt a
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Makovecz Imrétől azt tanultuk, hogy
háromféle épület létezik: az első nem
tud illeszkedni a környezetéhez, és nem
is tud új impulzust adni – ezek nagyon
rossz, vállalhatatlan épületek. A második esetben tud illeszkedni, de nem hoz
újat – ezekből jó épületek születhetnek.
Végül: tud újat hozni az épület, s ez
esetben be lehet azt is vállalni, hogy
nem illeszkedik, de a környezet minőségét emeli. Vadász Bence és Miklós Zoltán szállodaépülete a harmadik kategóriába tartozik. Nem illeszkedik, nem
követi szolgai módon környezete viselkedését, de szellemes építészeti megfogalmazásának köszönhetően egyenrangú partnere lehet a környezetében
lévő nívós épületeknek. Petz Samu és
Ybl Miklós mellett pedig ez nagy dolog!
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Szöveg, fotó: Peter Hübner
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Workshop, Evangélikus Általános Iskola, Gelsenkirchen–Bismarck, Németország.
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Mennyi építészetre van szüksége az embernek? Ez a kérdés régóta foglalkoztat,
újra meg újra előkerül, amikor az „embernek szánt építészet” általános témája
van napirenden. Megpróbáljuk kifejteni,
mi mindent is tudunk általánosságban
az emberről és házáról, megvizsgáljuk a
hasznosság kérdését nemcsak a használat, de a rászorultság szempontjából
is, és természetesen annak is utánajárunk, hogy egyáltalán mi fán terem
az építészet. Végül remélhetőleg mindnyájan valamivel többet fogunk tudni,
hiszen az embernek szüksége van házra. Talán kicsit zavaró lehet az a tény,
hogy az építészet nem mindig elégíti ki
ezt a szükségletet, különösen akkor, ha
az építészeti folyóiratokban megjelenő
jóformán minden újabb publikáció az
embert magát zavaró, csupán mellékes
elemként tagadja ki az építészetből.
Az első kérdés tehát így hangzik: „Mi is
az ember?”. Josef H. Reichholf Az emberré válás rejtvénye című könyvében
szemléletesen, nagy földtörténeti ös�szefüggésekbe ágyazva írja le az emberi faj fejlődését, különös tekintettel
az Afrikából való elvándorlás okaira.
Leírja, hogy az ember felegyenesedett,
járásának és látásának fejlődése folytán messziről észre tudta venni az
elgyengült szavannai vadállatokat,
hosszú lábain azokat gyorsan utol is
kellett érnie, amit annál könnyebben
megtehetett, minél inkább elveszítette testszőrzetét. Így tehát 40 000 évvel
ezelőtt már mindene megvolt ahhoz,
hogy az „Édenkertben” élvezze az életet.
Ekkor azonban a klímaváltozások nyomán a nedves levegővel együtt megjelent
a cecelégy, az ember pedig rákényszerült,
hogy a rovarcsípések ellen – amennyire
lehet – állati bőrökkel igyekezzen betakarózni, vagy inkább elvándoroljon.
Reichholf szerint ez lehetett a bibliai
„kiűzetés a Paradicsomból”, amelyről
többek között ezt mondja az Írás: „orcád
verítékével egyed a te kenyeredet”.
A Paradicsomból kiűzetve az ember sokkal ridegebb világban találta magát, mint
amilyen az afrikai Nagy-hasadékvölgy
volt. „Mezítelen” lévén immár védekez-
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nie kellett a rideg éghajlat ellen: oltalmat a ruházat és a barlang, a kunyhó,
majd végül a ház nyújtott neki. Hogy
létezett-e „ősház”, ez a kérdés sok kutatót foglalkoztatott, közöttük olyan humánetológusokat, viselkedéskutatókat
is, mint Wulf Schiefenhövel vagy Bernd
Lötsch (mindketten Konrad Lorenz tanítványai), akik a nemzetközi kutatásokkal összhangban úgy vélik, ősházról
nem, hanem csakis az otthonteremtés
emberi ősképességéről beszélhetünk.
Azt hiszem, ez nemcsak ősképesség,
hanem ősi igény is, miként erről meggyőződhetünk, ha megfigyeljük, hogyan
játszadoznak a kisgyerekek. Az imént
említett házépítő képességnek köszönhetően az ember képes volt magának
házat építeni a legszélsőségesebb körülmények között is: forró és száraz, vagy
nyirkos és meleg éghajlat alatt éppúgy,
mint fagyos hidegben, és ezzel a kutatók
egyhangú véleménye szerint nem csak a
fizikai igényeit elégítette ki. A ház sokkal
több, mint oltalom az időjárás viszontagságai ellen: a lelki egészségnek és a
társas biztonságérzetnek is előfeltétele.
A legfontosabb ilyen irányú kutatások
olyan kultúrákban zajlottak, ahol még
ma is szinte kőkorszaki viszonyok között élnek az emberek. Schiefenhövel
Pápua Új-Guineában, más kutatók pe-

dig Madagaszkáron és a világ több táján jutottak arra a felismerésre, hogy az
otthonteremtés ősi szükségletei mindig
ugyanarra a megoldási mintára találnak:
1. A ház legfontosabb jellemzője, hogy általa az ember létrehozza saját életterét, amely
kellő oltalmat biztosít ahhoz, hogy utódait
nemzőképes korukig fel tudja nevelni.
2. Egy jó házban lennie kell egy legalább
8 m 2 nagyságú személyes élettérnek.
3. Legyen hely a társasági kapcsolatok létesítésére, azaz legyen „nappali”,
aminek meglepő módon kisebbnek kell
lennie, mint 8 m2. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a legszebb családi
ünnepeket a konyhában tartjuk, és nem
a nappaliban, vagy hogy a folyosón lévő
szűk térben sokkal több időt töltünk búcsúzkodáskor, mint amennyit valójában
szükséges lenne.
4. Egy jó ház körül legyenek növények,
és lehetőleg legyen kapcsolata a talajjal. Minden ember fitofil, azaz szüksége
van növényekre.
5. A tervezésben vagy az építésben való
részvétel erős érzelmi kötődést hoz létre,
így lehetőséget teremt az épülettel való
azonosulásra.
6. A ház formájának és építési módjának
regionális vagy népi sajátosságokat kell
tükröznie, ami kulturális hovatartozásáról tanúskodik.

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy egy
ház nem pusztán kognitív, racionális,
műszaki építmény, hanem erősen érzelmi meghatározottságú dolog, „az emberi
személyiség kiteljesedését jeleníti meg”.
Az evolúció több évezredes folyamatában a házépítés vágya és a minden emberben ott rejlő házépítő képesség mutatja, hogy a ház birtoklásában mennyire
mély emberi szükséglet fejeződik ki.
Amikor Schiefenhövel előadását hallgattam új-guineai munkájáról, az a furcsa
érzésem támadt, mintha nem is a pápuákról beszélne, hanem a stuttgart–
stammheimi ifjúsági ház építéséről,
ahol éppen akkoriban majd 300 napon keresztül a fiatalokat segítettem,
hogy az épületet maguk felépíthessék.
Akkoriban mondta rólam Peter Blundell
Jones, hogy én vagyok a legízléstelenebb
(the most tasteless) építész, akivel valaha is találkozott, amin természetesen
nagyon felháborodtam, és arra kértem,
beszéljük meg a dolgot. Ő így válaszolt:
„Voltaképpen mit akarsz te? Ez a legnagyobb dicséret, hisz az ízlés – az angolban taste – egyáltalán nem valami
autentikus dolog. Az ízlést mindig egy
bizonyos társadalmi réteg közvetíti.
A hatéves kisfiú, aki ott a kávézóban
átölelte a dinoszauruszlábat, és azt
mondta, ez olyan szép, hogy legszívesebben hazavinné, azt bizonyítja: ez
a ház azokat is megszólítja, akik még
ízlésük külső tényezők hatására való
kiformálódása előtt a szó legjobb értelmében
képesek
»megragadni«.”
Nem csak a német nyelv fejezi ezt ki,
mert nálunk az érzékek fogalom szerinti értelmezése, az érzékek tapasztalati
világa – ahogy Kükelhaus nevezte – különösen jól megjegyezhető, például a
kézhez köthető, gondoljunk csak a felfog
és megragad szavakra (greifen/fassen
= fogni, begreifen/erfassen = felfogni,
megragadni). Az ember mindenekelőtt érzékelve fogja fel a világot, a legtágabb értelemben; környezetét legelőször mindig
azáltal ismeri meg, hogy megszemélyesíti. Különösen elmondható ez a házról is.
Ami az emberré válást illeti, a tudósok
egyetértenek abban, hogy az agytérfogat

növekedése csak azután vált szükségessé, miután a kéz – a szembefordítható
hüvelykujj révén – univerzális fogószerszámmá vált. Ez meghökkentő módon azt
jelenti, hogy nem az agy képességei eredményezték az ügyesebb kéz kifejlődését,
hanem fordítva, a kéz ügyessége idézte elő
a nagyobb agyi teljesítményt. Ezzel kapcsolatban rendkívül érdekes olvasmány
Robert T. Wilson neurológus könyve,

A kéz. A szociológus Pohlmann egy rádióesszéjében a kisgyermek érzékeinek,
különösen a tapintásnak a fejlődéséről
beszél lenyűgözően, és minden kisgyerekes apa számára roppant érzékletesen.
Nekünk, építészeknek ez főleg azért fontos, mert – mint írja – a gyermek látása
viszonylag későn fejlődik ki, a világgal
először más érzékei útján ismerkedik:
főleg a tapintás meg az ízlelés útján
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Mennyi építészetre van szüksége az embernek? Ez a kérdés régóta foglalkoztat,
újra meg újra előkerül, amikor az „embernek szánt építészet” általános témája
van napirenden. Megpróbáljuk kifejteni,
mi mindent is tudunk általánosságban
az emberről és házáról, megvizsgáljuk a
hasznosság kérdését nemcsak a használat, de a rászorultság szempontjából
is, és természetesen annak is utánajárunk, hogy egyáltalán mi fán terem
az építészet. Végül remélhetőleg mindnyájan valamivel többet fogunk tudni,
hiszen az embernek szüksége van házra. Talán kicsit zavaró lehet az a tény,
hogy az építészet nem mindig elégíti ki
ezt a szükségletet, különösen akkor, ha
az építészeti folyóiratokban megjelenő
jóformán minden újabb publikáció az
embert magát zavaró, csupán mellékes
elemként tagadja ki az építészetből.
Az első kérdés tehát így hangzik: „Mi is
az ember?”. Josef H. Reichholf Az emberré válás rejtvénye című könyvében
szemléletesen, nagy földtörténeti ös�szefüggésekbe ágyazva írja le az emberi faj fejlődését, különös tekintettel
az Afrikából való elvándorlás okaira.
Leírja, hogy az ember felegyenesedett,
járásának és látásának fejlődése folytán messziről észre tudta venni az
elgyengült szavannai vadállatokat,
hosszú lábain azokat gyorsan utol is
kellett érnie, amit annál könnyebben
megtehetett, minél inkább elveszítette testszőrzetét. Így tehát 40 000 évvel
ezelőtt már mindene megvolt ahhoz,
hogy az „Édenkertben” élvezze az életet.
Ekkor azonban a klímaváltozások nyomán a nedves levegővel együtt megjelent
a cecelégy, az ember pedig rákényszerült,
hogy a rovarcsípések ellen – amennyire
lehet – állati bőrökkel igyekezzen betakarózni, vagy inkább elvándoroljon.
Reichholf szerint ez lehetett a bibliai
„kiűzetés a Paradicsomból”, amelyről
többek között ezt mondja az Írás: „orcád
verítékével egyed a te kenyeredet”.
A Paradicsomból kiűzetve az ember sokkal ridegebb világban találta magát, mint
amilyen az afrikai Nagy-hasadékvölgy
volt. „Mezítelen” lévén immár védekez-
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nie kellett a rideg éghajlat ellen: oltalmat a ruházat és a barlang, a kunyhó,
majd végül a ház nyújtott neki. Hogy
létezett-e „ősház”, ez a kérdés sok kutatót foglalkoztatott, közöttük olyan humánetológusokat, viselkedéskutatókat
is, mint Wulf Schiefenhövel vagy Bernd
Lötsch (mindketten Konrad Lorenz tanítványai), akik a nemzetközi kutatásokkal összhangban úgy vélik, ősházról
nem, hanem csakis az otthonteremtés
emberi ősképességéről beszélhetünk.
Azt hiszem, ez nemcsak ősképesség,
hanem ősi igény is, miként erről meggyőződhetünk, ha megfigyeljük, hogyan
játszadoznak a kisgyerekek. Az imént
említett házépítő képességnek köszönhetően az ember képes volt magának
házat építeni a legszélsőségesebb körülmények között is: forró és száraz, vagy
nyirkos és meleg éghajlat alatt éppúgy,
mint fagyos hidegben, és ezzel a kutatók
egyhangú véleménye szerint nem csak a
fizikai igényeit elégítette ki. A ház sokkal
több, mint oltalom az időjárás viszontagságai ellen: a lelki egészségnek és a
társas biztonságérzetnek is előfeltétele.
A legfontosabb ilyen irányú kutatások
olyan kultúrákban zajlottak, ahol még
ma is szinte kőkorszaki viszonyok között élnek az emberek. Schiefenhövel
Pápua Új-Guineában, más kutatók pe-

dig Madagaszkáron és a világ több táján jutottak arra a felismerésre, hogy az
otthonteremtés ősi szükségletei mindig
ugyanarra a megoldási mintára találnak:
1. A ház legfontosabb jellemzője, hogy általa az ember létrehozza saját életterét, amely
kellő oltalmat biztosít ahhoz, hogy utódait
nemzőképes korukig fel tudja nevelni.
2. Egy jó házban lennie kell egy legalább
8 m 2 nagyságú személyes élettérnek.
3. Legyen hely a társasági kapcsolatok létesítésére, azaz legyen „nappali”,
aminek meglepő módon kisebbnek kell
lennie, mint 8 m2. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a legszebb családi
ünnepeket a konyhában tartjuk, és nem
a nappaliban, vagy hogy a folyosón lévő
szűk térben sokkal több időt töltünk búcsúzkodáskor, mint amennyit valójában
szükséges lenne.
4. Egy jó ház körül legyenek növények,
és lehetőleg legyen kapcsolata a talajjal. Minden ember fitofil, azaz szüksége
van növényekre.
5. A tervezésben vagy az építésben való
részvétel erős érzelmi kötődést hoz létre,
így lehetőséget teremt az épülettel való
azonosulásra.
6. A ház formájának és építési módjának
regionális vagy népi sajátosságokat kell
tükröznie, ami kulturális hovatartozásáról tanúskodik.

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy egy
ház nem pusztán kognitív, racionális,
műszaki építmény, hanem erősen érzelmi meghatározottságú dolog, „az emberi
személyiség kiteljesedését jeleníti meg”.
Az evolúció több évezredes folyamatában a házépítés vágya és a minden emberben ott rejlő házépítő képesség mutatja, hogy a ház birtoklásában mennyire
mély emberi szükséglet fejeződik ki.
Amikor Schiefenhövel előadását hallgattam új-guineai munkájáról, az a furcsa
érzésem támadt, mintha nem is a pápuákról beszélne, hanem a stuttgart–
stammheimi ifjúsági ház építéséről,
ahol éppen akkoriban majd 300 napon keresztül a fiatalokat segítettem,
hogy az épületet maguk felépíthessék.
Akkoriban mondta rólam Peter Blundell
Jones, hogy én vagyok a legízléstelenebb
(the most tasteless) építész, akivel valaha is találkozott, amin természetesen
nagyon felháborodtam, és arra kértem,
beszéljük meg a dolgot. Ő így válaszolt:
„Voltaképpen mit akarsz te? Ez a legnagyobb dicséret, hisz az ízlés – az angolban taste – egyáltalán nem valami
autentikus dolog. Az ízlést mindig egy
bizonyos társadalmi réteg közvetíti.
A hatéves kisfiú, aki ott a kávézóban
átölelte a dinoszauruszlábat, és azt
mondta, ez olyan szép, hogy legszívesebben hazavinné, azt bizonyítja: ez
a ház azokat is megszólítja, akik még
ízlésük külső tényezők hatására való
kiformálódása előtt a szó legjobb értelmében
képesek
»megragadni«.”
Nem csak a német nyelv fejezi ezt ki,
mert nálunk az érzékek fogalom szerinti értelmezése, az érzékek tapasztalati
világa – ahogy Kükelhaus nevezte – különösen jól megjegyezhető, például a
kézhez köthető, gondoljunk csak a felfog
és megragad szavakra (greifen/fassen
= fogni, begreifen/erfassen = felfogni,
megragadni). Az ember mindenekelőtt érzékelve fogja fel a világot, a legtágabb értelemben; környezetét legelőször mindig
azáltal ismeri meg, hogy megszemélyesíti. Különösen elmondható ez a házról is.
Ami az emberré válást illeti, a tudósok
egyetértenek abban, hogy az agytérfogat

növekedése csak azután vált szükségessé, miután a kéz – a szembefordítható
hüvelykujj révén – univerzális fogószerszámmá vált. Ez meghökkentő módon azt
jelenti, hogy nem az agy képességei eredményezték az ügyesebb kéz kifejlődését,
hanem fordítva, a kéz ügyessége idézte elő
a nagyobb agyi teljesítményt. Ezzel kapcsolatban rendkívül érdekes olvasmány
Robert T. Wilson neurológus könyve,

A kéz. A szociológus Pohlmann egy rádióesszéjében a kisgyermek érzékeinek,
különösen a tapintásnak a fejlődéséről
beszél lenyűgözően, és minden kisgyerekes apa számára roppant érzékletesen.
Nekünk, építészeknek ez főleg azért fontos, mert – mint írja – a gyermek látása
viszonylag későn fejlődik ki, a világgal
először más érzékei útján ismerkedik:
főleg a tapintás meg az ízlelés útján

 Workshop, Evangélikus Általános Iskola, Gelsenkirchen–Bismarck, Németország.

É p í t é s z e t : P e t e r H ü b n e r, 1 9 9 7

66

67
 W o r k s h o p, E v a n g é l i k u s Á l t a l á n o s I s k o l a , G e l s e n k i r c h e n – B i s m a r c k , N é m e t o r s z á g . É p í t é s z e t : P e t e r H ü b n e r, 1 9 9 7

– azaz sok mindent felfog, mielőtt látta
volna. A kisgyermek máris többet tud a
világról, mintha csak a szeme által ismerkedhetett volna vele: tud az ízekről, a
szagokról, a keménységről, hidegségről,
melegségről, szerkezetről és sok minden másról, mondhatni: az alma, a szőr,
a bőr, a fémkanál természetéről. Mindezeket a tulajdonságokat az agy összekapcsolja és összképként raktározza el.
Mivel a szem nemcsak a szép megjelenést
látja, a pusztán esztétikai okokból választott anyag embertelen oldalait is érzékeli, más szóval: némelyik házat egyáltalán
nem kell kézzel érintenünk ahhoz, hogy
meggyőződjünk róla, nem tetszik. Modern épületeink „érzékietlensége” a modern társadalom lelki sorvadását (Konrad Lorenz) és elszegényedését fejezi ki.
Az építészet számomra minden, csak
nem merev térszerkezet, soha nem egyértelmű, soha nem olyan, mint amilyennek az építészeti szakcikkek mutatják:
emberek nélkülinek, sőt újabban már
bútorozatlannak is. Az építészet mindenkor új és egyszeri, mindenki másként
és az időben éli meg: éjjel és nappal,
télen és nyáron, esőben vagy napsütésben, fáradtan vagy éberen, boldogan
vagy szomorúan. Nyilvánvalóan sem-
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mi sem indokolja, hogy az élők építészete is olyan legyen, mint a halottaké.
Novalis az építészetet és a táncot a
legmagasabb művészetek közé sorolta. Amikor ezt tette, a térbeli és időbeli
élményre gondolhatott. Az építészetet
a maga teljességében a fejünk mozgatásával, a testünk forgatásával, a járásunk ritmusával élhetjük át. Talán akkor
találunk vissza hozzá, hogyha komplexebben gondoljuk el a házakat, mint
pusztán kétdimenziós síkok megfagyott,
vékony, élettelen rétegeit. A tánc és az
építészet nagyon közel állnak egymáshoz: emitt a test a téren át mozog az
időben, amott az ember a térben mozog bizonyos időtartamban. A festészet
és a szobrászat megfagyottabb, tehát
befejezettebb művészetnek tekinthető.
Amikor mi, építészek azt hisszük, hogy
nélkülünk építeni lehetetlen, súlyosan
tévedünk. Sőt, hogy nélkülünk sokszor jobb épület, azaz valóban embernek való, lakható környezet jöhet
létre, azt az újabb építészeti lapokból
találomra kiragadott fényképek alapján meggyőzően tudnánk bizonyítani, legalábbis az átlagpolgár számára.
Ezek a képek riasztóan tanúskodnak
arról, hogy jelenlegi építészetünk (leg-

alábbis ami az úgynevezett legújabb
modern irányzatokat illeti) mennyire
elszakadt a használók valóságos szükségleteitől, és gyakran mennyire pusztán
esztétikai követelményeket vesz figyelembe, amelyeket – tévesen – gazdaságosnak vagy akár környezetbarátnak
mondanak. Lakóépületek, kórházak,
iskolák, óvodák, irodaházak és igazgatási épületek mind ugyanolyanok, mind
túl szögletesek, túl hosszúak, túl simák,
túl monotonok, túl jelentőségteljesek és
pöffeszkedők. Günther Behnish ezt nevezi nem-demokratikus építészetnek, és
régóta követel több teret a tökéletlenségnek, a játékosságnak, az emberinek.
Ezzel nem akarom azt mondani, hogy a
redukció és az új egyszerűség legkiválóbb művelői, például Peter Zumthor
vagy a Herzog & de Meuron ne cáfolnának rá erre egyes kivételesen komplex és
semmiképpen sem egysíkú épületeikkel.
Követőik, másolóik meg a másolóik másolói azonban az új egyszerűséget új együgyűséggé silányítják. Hugo Kückelhaus
és Alexander Mitscherlich már korán
figyelmeztettek a hatvanas évek lelketlen építészetének veszélyeire, óvtak a
monoton városoktól és az ablaktalan
iskoláktól, a túlontúl egyszerű koncepcióktól, amelyek mindig és mindenre
egysíkú receptet kínálnak megoldásul.
A világ azonban nem ilyen egyszerű, és
az új médiumok ellenére egyre sokrétűbb
lesz. Ehhez még az az ijesztő tény is társul, hogy az emberek érzékei mindinkább
elsorvadnak a számítógép és a tv képernyője előtt, ahol a kétdimenziós képet
bámulva már semmi nem késztet cselekvésre, ahol a világot már csak másod-harmadkézből kapjuk, és ahol egyrészt sem
az erkölcsi érzék, sem a felelősségérzet,
sem pedig a valós érzékenység, az emberekben rejlő potenciál eredménye nem
élhető meg. Modern épületeink és városaink legtöbbször már a mai igényeknek
sem felelnek meg, az új feltételek között
felnövekvő új nemzedékek számára pedig még inkább alkalmatlanok lesznek.
Izgalmas, változatos élményterekre van
szükség, melyek egyrészt aktív részvételre ösztönzik az embert, másrészt pedig

az otthon iránti szükségletet mind fizikailag, mind pszichológiai és társadalmi
értelemben a legmélyebben kielégítik.
A jó házra és jó városra jellemző szabályokat Christopher Alexander fogalmazta meg életművében, különösképpen a
Pattern Language-ben. Ezek a szabályok
nagyrészt ma is érvényesek, minden építésznek jó olvasmányul szolgálhatnak.
Most megint csak szinte találomra mutatok példaként képeket szervesen növekvő történelmi városokról, amelyek mindig
és mindenkor igazolják Alexander szabályait, a viselkedéskutatók és Alexander Mitscherlich meg Hugo Kükelhaus
felismeréseit Trondheimtől Stockholmon
át Lisszabonig, Hongkongtól az Egyesült Államokig, Afrikától Dél-Amerikáig.
A felismerés bámulatosan egyszerű: egy
város nem attól lesz emberszabású, hogy
az egyes épületek építészetileg tökéletesek, hanem attól az élő, demokratikus
sokszínűségtől, amely éppenséggel tökéletlen elemek együtteséből bontakozik ki. Ki ne ismerné az érzést, amikor
valahol egy városban igazán jól érezzük
magunkat, majd építészfejjel gondolkozva elkezdünk kényszeresen jó házakat keresni, és gyakran kiderül, hogy
egyetlen igazán jó épületet sem találunk.
Vagy ennek ellenkezője, amikor egyegy építészeti díjjal kitüntetett alkotás

ijesztően ráterpeszkedik a környezetére.
Háznak és városnak egyaránt szüksége
van egyéniségre, hisz egyéniségek lakják őket – érdemes hát megvizsgálni,
hogy milyen egy jó ház vagy akár egy jó
város. Heinrich Zille úgy gondolta, hogy
egy embert egy lakással éppúgy agyon
lehet ütni, mint egy fejszével, ami éppúgy elmondható az iskolák és gyerekek
vonatkozásában is. A manapság díjazott,
sokat publikált épületek sokszor botrányosak: silányan összetákoltak, a megnyomorított esztétika diadalai, amelyek
minden érzékeny embert fájóan sértenek.
Pszichológusok, szociológusok és pedagógusok, mindazok, akik emberekkel és az emberi érzésekkel foglalkoznak, jól tudják, hogy az elégedett élet
és a motivált tanulás alapvető feltétele az inspiráló, érdekes környezet.
Az építészeti szaklapokban manapság
szinte élvezettel áradoznak a gazdasági válság által kikényszerített szoros
költségvetésről, ami az iskolákat különösen sújtja, és kijelentik, hogy ez
csak jót tesz az építészetnek. Íme egy
részlet a Bauwelt 2000/10. számából:
„Iskolapéldák. Az élet keményedik. Az
iskolaépületek is. Lejárt a játékosság,
a puhaság, az iskola mint élményt adó
játszótér ideje – mindez egyre inkább
átkerül a virtuális világba. A valóság a

letisztult tömeget, a gyakorlatias alaprajzot részesíti előnyben. Ez nem utolsósorban a szűk pénzügyi lehetőségekből
következik. Ám a kényszerű takarékoskodás fegyelemre is szorít – ami az építészetnek okvetlenül a javára válik.”
A cikkhez tartozó képek tanúsítják, milyen hanyagul siklanak itt át az ilyen
folyóiratokban természetesen soha be
nem mutatott tulajdonképpeni használók valódi szükségletei fölött. Az építészeknek már sokszor a szemére hányták azt, hogy elefántcsonttoronyban
csücsülnek: az építészeti pályázatokat
építészek bírálják el, ők döntenek az
építészeti díjakról, ők adják ki az építészeti lapokat, s mindezek által valóságos titkos társaságot alkotnak, amelynek megnyilatkozásait a kívülállók alig
értik. Példának álljon itt az „Emberhez
méltó építészet” első díjának indoklása:
Cuerpo Humano 2: „A pályázatírónak
példaadóan sikerült a városépítészeti
kontextushoz igazodnia, és azt egyúttal meglepően át is értelmeznie. Az ortogonális alapraszterhez viszonyított
könnyed, 7 fokos elforgatást ügyesen
inszcenálja az egyszerű kocka alakú
struktúrával, amit a fal és a tető anyagainak redukált egységessége is fokoz.
Minimalista és radikális megoldás az
egyetlen falméretű nyílás, amely egyszerre szolgálja a megközelítés, a bevilágítás és a természetes szellőztetés
céljait, valamint keretezi a déli városrészre nyíló kilátást. A délre néző nyílás
egyúttal a passzív napenergia-nyerés
céljait is szolgálja, ami az egész épület
újrahasznosíthatóságával együtt ökológiailag pozitívan értékelhető. A programnyilatkozat egyedüli díszítőelemként
a környezet pirosát és a Pizza Hut céglogót javasolja. A redukcionista alapmagatartás ellenére a terv öntudatosan
modern, sőt jövőbe mutató építészet:
»sérti« a tiszta mű-mivoltot, láthatóvá
teszi az építési folyamatot, meghagyja
a nyers bontási vonalat a panorámaablak nyugati felén. Mindezek révén az
épületegyüttes egyszerre emberi élettér
és hozzájárulás a városépítészet kultúrájához, röviden: ÉPÍTÉSKULTÚRA.”
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– azaz sok mindent felfog, mielőtt látta
volna. A kisgyermek máris többet tud a
világról, mintha csak a szeme által ismerkedhetett volna vele: tud az ízekről, a
szagokról, a keménységről, hidegségről,
melegségről, szerkezetről és sok minden másról, mondhatni: az alma, a szőr,
a bőr, a fémkanál természetéről. Mindezeket a tulajdonságokat az agy összekapcsolja és összképként raktározza el.
Mivel a szem nemcsak a szép megjelenést
látja, a pusztán esztétikai okokból választott anyag embertelen oldalait is érzékeli, más szóval: némelyik házat egyáltalán
nem kell kézzel érintenünk ahhoz, hogy
meggyőződjünk róla, nem tetszik. Modern épületeink „érzékietlensége” a modern társadalom lelki sorvadását (Konrad Lorenz) és elszegényedését fejezi ki.
Az építészet számomra minden, csak
nem merev térszerkezet, soha nem egyértelmű, soha nem olyan, mint amilyennek az építészeti szakcikkek mutatják:
emberek nélkülinek, sőt újabban már
bútorozatlannak is. Az építészet mindenkor új és egyszeri, mindenki másként
és az időben éli meg: éjjel és nappal,
télen és nyáron, esőben vagy napsütésben, fáradtan vagy éberen, boldogan
vagy szomorúan. Nyilvánvalóan sem-
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mi sem indokolja, hogy az élők építészete is olyan legyen, mint a halottaké.
Novalis az építészetet és a táncot a
legmagasabb művészetek közé sorolta. Amikor ezt tette, a térbeli és időbeli
élményre gondolhatott. Az építészetet
a maga teljességében a fejünk mozgatásával, a testünk forgatásával, a járásunk ritmusával élhetjük át. Talán akkor
találunk vissza hozzá, hogyha komplexebben gondoljuk el a házakat, mint
pusztán kétdimenziós síkok megfagyott,
vékony, élettelen rétegeit. A tánc és az
építészet nagyon közel állnak egymáshoz: emitt a test a téren át mozog az
időben, amott az ember a térben mozog bizonyos időtartamban. A festészet
és a szobrászat megfagyottabb, tehát
befejezettebb művészetnek tekinthető.
Amikor mi, építészek azt hisszük, hogy
nélkülünk építeni lehetetlen, súlyosan
tévedünk. Sőt, hogy nélkülünk sokszor jobb épület, azaz valóban embernek való, lakható környezet jöhet
létre, azt az újabb építészeti lapokból
találomra kiragadott fényképek alapján meggyőzően tudnánk bizonyítani, legalábbis az átlagpolgár számára.
Ezek a képek riasztóan tanúskodnak
arról, hogy jelenlegi építészetünk (leg-

alábbis ami az úgynevezett legújabb
modern irányzatokat illeti) mennyire
elszakadt a használók valóságos szükségleteitől, és gyakran mennyire pusztán
esztétikai követelményeket vesz figyelembe, amelyeket – tévesen – gazdaságosnak vagy akár környezetbarátnak
mondanak. Lakóépületek, kórházak,
iskolák, óvodák, irodaházak és igazgatási épületek mind ugyanolyanok, mind
túl szögletesek, túl hosszúak, túl simák,
túl monotonok, túl jelentőségteljesek és
pöffeszkedők. Günther Behnish ezt nevezi nem-demokratikus építészetnek, és
régóta követel több teret a tökéletlenségnek, a játékosságnak, az emberinek.
Ezzel nem akarom azt mondani, hogy a
redukció és az új egyszerűség legkiválóbb művelői, például Peter Zumthor
vagy a Herzog & de Meuron ne cáfolnának rá erre egyes kivételesen komplex és
semmiképpen sem egysíkú épületeikkel.
Követőik, másolóik meg a másolóik másolói azonban az új egyszerűséget új együgyűséggé silányítják. Hugo Kückelhaus
és Alexander Mitscherlich már korán
figyelmeztettek a hatvanas évek lelketlen építészetének veszélyeire, óvtak a
monoton városoktól és az ablaktalan
iskoláktól, a túlontúl egyszerű koncepcióktól, amelyek mindig és mindenre
egysíkú receptet kínálnak megoldásul.
A világ azonban nem ilyen egyszerű, és
az új médiumok ellenére egyre sokrétűbb
lesz. Ehhez még az az ijesztő tény is társul, hogy az emberek érzékei mindinkább
elsorvadnak a számítógép és a tv képernyője előtt, ahol a kétdimenziós képet
bámulva már semmi nem késztet cselekvésre, ahol a világot már csak másod-harmadkézből kapjuk, és ahol egyrészt sem
az erkölcsi érzék, sem a felelősségérzet,
sem pedig a valós érzékenység, az emberekben rejlő potenciál eredménye nem
élhető meg. Modern épületeink és városaink legtöbbször már a mai igényeknek
sem felelnek meg, az új feltételek között
felnövekvő új nemzedékek számára pedig még inkább alkalmatlanok lesznek.
Izgalmas, változatos élményterekre van
szükség, melyek egyrészt aktív részvételre ösztönzik az embert, másrészt pedig

az otthon iránti szükségletet mind fizikailag, mind pszichológiai és társadalmi
értelemben a legmélyebben kielégítik.
A jó házra és jó városra jellemző szabályokat Christopher Alexander fogalmazta meg életművében, különösképpen a
Pattern Language-ben. Ezek a szabályok
nagyrészt ma is érvényesek, minden építésznek jó olvasmányul szolgálhatnak.
Most megint csak szinte találomra mutatok példaként képeket szervesen növekvő történelmi városokról, amelyek mindig
és mindenkor igazolják Alexander szabályait, a viselkedéskutatók és Alexander Mitscherlich meg Hugo Kükelhaus
felismeréseit Trondheimtől Stockholmon
át Lisszabonig, Hongkongtól az Egyesült Államokig, Afrikától Dél-Amerikáig.
A felismerés bámulatosan egyszerű: egy
város nem attól lesz emberszabású, hogy
az egyes épületek építészetileg tökéletesek, hanem attól az élő, demokratikus
sokszínűségtől, amely éppenséggel tökéletlen elemek együtteséből bontakozik ki. Ki ne ismerné az érzést, amikor
valahol egy városban igazán jól érezzük
magunkat, majd építészfejjel gondolkozva elkezdünk kényszeresen jó házakat keresni, és gyakran kiderül, hogy
egyetlen igazán jó épületet sem találunk.
Vagy ennek ellenkezője, amikor egyegy építészeti díjjal kitüntetett alkotás

ijesztően ráterpeszkedik a környezetére.
Háznak és városnak egyaránt szüksége
van egyéniségre, hisz egyéniségek lakják őket – érdemes hát megvizsgálni,
hogy milyen egy jó ház vagy akár egy jó
város. Heinrich Zille úgy gondolta, hogy
egy embert egy lakással éppúgy agyon
lehet ütni, mint egy fejszével, ami éppúgy elmondható az iskolák és gyerekek
vonatkozásában is. A manapság díjazott,
sokat publikált épületek sokszor botrányosak: silányan összetákoltak, a megnyomorított esztétika diadalai, amelyek
minden érzékeny embert fájóan sértenek.
Pszichológusok, szociológusok és pedagógusok, mindazok, akik emberekkel és az emberi érzésekkel foglalkoznak, jól tudják, hogy az elégedett élet
és a motivált tanulás alapvető feltétele az inspiráló, érdekes környezet.
Az építészeti szaklapokban manapság
szinte élvezettel áradoznak a gazdasági válság által kikényszerített szoros
költségvetésről, ami az iskolákat különösen sújtja, és kijelentik, hogy ez
csak jót tesz az építészetnek. Íme egy
részlet a Bauwelt 2000/10. számából:
„Iskolapéldák. Az élet keményedik. Az
iskolaépületek is. Lejárt a játékosság,
a puhaság, az iskola mint élményt adó
játszótér ideje – mindez egyre inkább
átkerül a virtuális világba. A valóság a

letisztult tömeget, a gyakorlatias alaprajzot részesíti előnyben. Ez nem utolsósorban a szűk pénzügyi lehetőségekből
következik. Ám a kényszerű takarékoskodás fegyelemre is szorít – ami az építészetnek okvetlenül a javára válik.”
A cikkhez tartozó képek tanúsítják, milyen hanyagul siklanak itt át az ilyen
folyóiratokban természetesen soha be
nem mutatott tulajdonképpeni használók valódi szükségletei fölött. Az építészeknek már sokszor a szemére hányták azt, hogy elefántcsonttoronyban
csücsülnek: az építészeti pályázatokat
építészek bírálják el, ők döntenek az
építészeti díjakról, ők adják ki az építészeti lapokat, s mindezek által valóságos titkos társaságot alkotnak, amelynek megnyilatkozásait a kívülállók alig
értik. Példának álljon itt az „Emberhez
méltó építészet” első díjának indoklása:
Cuerpo Humano 2: „A pályázatírónak
példaadóan sikerült a városépítészeti
kontextushoz igazodnia, és azt egyúttal meglepően át is értelmeznie. Az ortogonális alapraszterhez viszonyított
könnyed, 7 fokos elforgatást ügyesen
inszcenálja az egyszerű kocka alakú
struktúrával, amit a fal és a tető anyagainak redukált egységessége is fokoz.
Minimalista és radikális megoldás az
egyetlen falméretű nyílás, amely egyszerre szolgálja a megközelítés, a bevilágítás és a természetes szellőztetés
céljait, valamint keretezi a déli városrészre nyíló kilátást. A délre néző nyílás
egyúttal a passzív napenergia-nyerés
céljait is szolgálja, ami az egész épület
újrahasznosíthatóságával együtt ökológiailag pozitívan értékelhető. A programnyilatkozat egyedüli díszítőelemként
a környezet pirosát és a Pizza Hut céglogót javasolja. A redukcionista alapmagatartás ellenére a terv öntudatosan
modern, sőt jövőbe mutató építészet:
»sérti« a tiszta mű-mivoltot, láthatóvá
teszi az építési folyamatot, meghagyja
a nyers bontási vonalat a panorámaablak nyugati felén. Mindezek révén az
épületegyüttes egyszerre emberi élettér
és hozzájárulás a városépítészet kultúrájához, röviden: ÉPÍTÉSKULTÚRA.”
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Kommentárnak szánták, de telitalálat:
ekkora szakadék tátong építész és felhasználó között.
A házaknak és a városoknak azonban
éppúgy szükségük van a sokféleségre,
mint az embernek. Csak az egyéniesítés
adja meg azt, ami egyetértést, megértést,
a házakkal való szeretetteljes kapcsolatot megteremti, a vandalizmust pedig
korlátozza vagy teljesen kiküszöböli.
A gelsenkirchen–bismarcki evangélikus iskolánál elejétől fogva az volt a törekvésünk,
hogy a gyerekek igényeinek ismeretében
építsünk, ugyanakkor tudatában legyünk
a megépített világ értékének. Tudatosan
kerülöm itt az építészet szó használatát,
mert ahogyan Walter Segal fogalmazott, az
építés több mint pusztán építészet.
Az evangélikus iskola példáján szeretném bemutatni irodánk egy olyan próbálkozását, ahol a fentiek ismeretében
egy iskola a tanulás és az élet tereként
valósult meg. A gelsenkirchen–bismarcki
evangélikus iskola építésére 1993-ban írták ki a meghívásos nemzetközi építészeti pályázatot. Az evangélikus egyház az
Emscher Park Nemzetközi Építészeti Kiállítással és Gelsenkirchen városával karöltve igényes programot hirdetett meg:
egy strukturális válságtól szenvedő vá-
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rosrészbe – ahol mind a külföldiek, mind
pedig a munkanélküliek számaránya
30-30% fölött van – kell egy multikulturális iskolát tervezni, egyebek között
szigorúan eleget téve a környezetvédelmi
feltételeknek is.
Pályázatunk, amelyben azt írtuk le, hogy
az iskolát úgy alakítanánk ki, mint egy kis
várost, a tanulókat pedig a lehető legnagyobb mértékben bevonnánk a tervezésbe és részben az építési fázisba is, első
díjas lett.
Az iskola egy kis város, piactérből és
utcákból áll. A bejáratnál áll a városháza, mint a város nyitóeleme, mellette a
könyvtár, utána a kápolna és az önkormányzat (igazgatóság). A másik oldalon
a vendéglő (menza), utána a nagy piactéren a színház, előtte – kis levelű feketeolajfák alatt – az újságárus és az utcai
kávézó, ezután a mozi (labor) következik,
majd a gyógyszertár (kémia), a laboratórium (labor), a műterem (művészet),
majd tovább az északi ajtón át kijutunk a
műhelyudvarra, melyet háromnegyed kör
alakban a műhelyek öveznek.
Irodánk tíz építésze dolgozott önállóan
egy-egy épület tervein, részben egymással, részben egymás ellen, nagyon lelkesen, és minden esetben a tervezés min-

den fázisáért közvetlen és kizárólagos
felelősséget vállalva.
A mellékutcákban található aztán hat
sorháztelek, mindegyiken egy-egy osztályépület, melyek egy-egy évfolyam
öt osztályának egyedi termeit foglalják magukba. Minden osztály az iskola teljes időtartamára a saját házában
marad. Nem a tanulók váltanak osztálytermet, hanem az osztálytermek
számozást. Az utóbbi öt év alatt minden évben újabb és újabb ilyen blokk
épült hozzá az előzőhöz a diákok segítségével, bámulatos hatású közös munka eredményeként.
A vezetésem alatt minden építész egy-egy
osztályért felelt, és minden szakaszban
1:10 léptékben modellezték meg a megálmodott osztálytermet. Az építészeti
kialakítás sokszínűsége szándékolt,
azonban el kell ismerni, nem mindenhol
tökéletes, de pont a tökéletlenségei miatt emlékeztet a szervesen fejlődött városokra. Úgy gondoljuk, hogy megérte
minden egyes résztvevő kemény munkája. Az épületet bejárva el is felejtjük,
hogy egy iskolában vagyunk, sok látogató kérdezi a látogatása végén, hogy
„Hát akkor hol is kezdődik az iskola?”
– holott már bejárták az egészet.
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Összegezve mindezt: a háznak és városnak
– mint emberi élettereknek – attraktívnak,
érdekfeszítőnek kell lennie. Inkább legyen
sokoldalú és részletes, mint átlátható, tiszta, domináns. A homo ludensnek sokkal
inkább szüksége van a kalandra, mint a
rendre és fegyelemre.
Jó házak és városok additív módon, több
apró elemből kell hogy létrejöjjenek, nem
valamely nagy forma feldarabolásából. A
nagyra nőtt városok meglepően jól ellenállnak az építészek ízlésdiktatúrájának, főleg
amióta a városképen hirdetőtáblák, sőt
újabban akár 14 emelet magas óriásplakátok formájában eluralkodnak a reklámok,
mindig aktuális reklámruhába öltöztetve
a várost – mint azt, mondjuk, Mexikóváros példázza. Ám Reutlingenben a városon
keresztülhajtva felvett fényképsorozaton
sem akadnak igazán „jó házak”, viszont
annál inkább látszanak az elégedett arcok.
A kérdés tehát, hogy mennyi építészetre van
szüksége az embernek, továbbra is nyitva
maradt. Arra a kérdésre viszont, hogy men�nyi emberre van szüksége az építészetnek,
valószínűleg megkaptuk a választ.
Eredetileg ezt a címet szerettem volna
adni cikkemnek: „Mennyi építészetet visel el az ember?” Meggyőződésem, hogy
nekünk, építészeknek vigyáznunk kell,
nehogy túlterheljük az embereket, akiknek építünk. Így maradunk számukra
hiteles és megbízható partnerek a jövő
építési projektjeihez is.
A Magyar Művészet 2015/1-es számában
megjelent cikk másodközlése, az MMA
Kiadó engedélyével.
Németből magyarra fordította Szakos
Hajnal. A képeket a szerző bocsátotta
rendelkezésre.

PETER HÜBNER: HOW MUCH ARCHITECTURE DO WE NEED?
Houses are not purely rational or technical structures. They are also emotionally charged, representing personal fulfilment; they are a prerequisite of mental
health and of a sense of security. Modern architecture has moved away from the real needs of users and often follows purely aesthetic criteria that are,
erroneously, regarded as economical or ecological. Both homes and cities need to be attractive and democratic. Rather than being reasonable, clear and
dominant, they should be fragmented and diverse. Homo Ludens needs adventure more than law and order.
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egy-egy épület tervein, részben egymással, részben egymás ellen, nagyon lelkesen, és minden esetben a tervezés min-

den fázisáért közvetlen és kizárólagos
felelősséget vállalva.
A mellékutcákban található aztán hat
sorháztelek, mindegyiken egy-egy osztályépület, melyek egy-egy évfolyam
öt osztályának egyedi termeit foglalják magukba. Minden osztály az iskola teljes időtartamára a saját házában
marad. Nem a tanulók váltanak osztálytermet, hanem az osztálytermek
számozást. Az utóbbi öt év alatt minden évben újabb és újabb ilyen blokk
épült hozzá az előzőhöz a diákok segítségével, bámulatos hatású közös munka eredményeként.
A vezetésem alatt minden építész egy-egy
osztályért felelt, és minden szakaszban
1:10 léptékben modellezték meg a megálmodott osztálytermet. Az építészeti
kialakítás sokszínűsége szándékolt,
azonban el kell ismerni, nem mindenhol
tökéletes, de pont a tökéletlenségei miatt emlékeztet a szervesen fejlődött városokra. Úgy gondoljuk, hogy megérte
minden egyes résztvevő kemény munkája. Az épületet bejárva el is felejtjük,
hogy egy iskolában vagyunk, sok látogató kérdezi a látogatása végén, hogy
„Hát akkor hol is kezdődik az iskola?”
– holott már bejárták az egészet.
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Összegezve mindezt: a háznak és városnak
– mint emberi élettereknek – attraktívnak,
érdekfeszítőnek kell lennie. Inkább legyen
sokoldalú és részletes, mint átlátható, tiszta, domináns. A homo ludensnek sokkal
inkább szüksége van a kalandra, mint a
rendre és fegyelemre.
Jó házak és városok additív módon, több
apró elemből kell hogy létrejöjjenek, nem
valamely nagy forma feldarabolásából. A
nagyra nőtt városok meglepően jól ellenállnak az építészek ízlésdiktatúrájának, főleg
amióta a városképen hirdetőtáblák, sőt
újabban akár 14 emelet magas óriásplakátok formájában eluralkodnak a reklámok,
mindig aktuális reklámruhába öltöztetve
a várost – mint azt, mondjuk, Mexikóváros példázza. Ám Reutlingenben a városon
keresztülhajtva felvett fényképsorozaton
sem akadnak igazán „jó házak”, viszont
annál inkább látszanak az elégedett arcok.
A kérdés tehát, hogy mennyi építészetre van
szüksége az embernek, továbbra is nyitva
maradt. Arra a kérdésre viszont, hogy men�nyi emberre van szüksége az építészetnek,
valószínűleg megkaptuk a választ.
Eredetileg ezt a címet szerettem volna
adni cikkemnek: „Mennyi építészetet visel el az ember?” Meggyőződésem, hogy
nekünk, építészeknek vigyáznunk kell,
nehogy túlterheljük az embereket, akiknek építünk. Így maradunk számukra
hiteles és megbízható partnerek a jövő
építési projektjeihez is.
A Magyar Művészet 2015/1-es számában
megjelent cikk másodközlése, az MMA
Kiadó engedélyével.
Németből magyarra fordította Szakos
Hajnal. A képeket a szerző bocsátotta
rendelkezésre.

PETER HÜBNER: HOW MUCH ARCHITECTURE DO WE NEED?
Houses are not purely rational or technical structures. They are also emotionally charged, representing personal fulfilment; they are a prerequisite of mental
health and of a sense of security. Modern architecture has moved away from the real needs of users and often follows purely aesthetic criteria that are,
erroneously, regarded as economical or ecological. Both homes and cities need to be attractive and democratic. Rather than being reasonable, clear and
dominant, they should be fragmented and diverse. Homo Ludens needs adventure more than law and order.

 1. ábra: A 2. s zámú kor só

AZ ELVESZETTNEK HITT MAGYAR HŐSEPIKÁRÓL 3.
B. Kovács István

70

71

A nagyszentmiklósi kincs 2. számú korsója
Az előző részben megismerkedtünk az ún. Szent László-legendával. Megállapíthattuk a falképekről, hogy azok alapjául
elveszettnek hitt hősepikánk szolgált, amelyet keresztény átértelmezésben mutatnak be. Ismert azonban hősepikánk pogány
ábrázolása is, mégpedig a híres nagyszentmiklósi kincs 2. számú korsójáról. (1. ábra)

A korsón összesen négy, korongba zárt
jelenet látható. Ahogy a korsó készítésének helyét és idejét, a rajta látható
ábrázolások értelmezését illetően sem
alakult ki a kutatásban egységes álláspont. Ezen a helyen csupán néhány
szerző álláspontját mutathatom be
– azt is csak vázlatosan.
A kincs legutóbbi monográfusa, Bálint
Csanád szerint „Kétségtelen: a négy
medaillonban látható jelenetek kulturális gyökerei sokfélék, ámde mindegyikük egyedi, saját kompozíció, azaz
saját mondanivalójú”. Mint azt látni
fogjuk, ez a felfogás nem felel meg
a valóságnak.
A korsó ún. „égberagadási” jelenetének egy Bolsaja Anyikovszkajában
(korábban: Cserdyn) talált tálon található az egyik legközelebbi párhuzama.
(2. és 3. ábra) Camilla Trever úgy vélte, hogy a kérdéses ábrázolás az iráni
hagyományban gyökerezik. Mint rámutatott, az utóbbiban két fő ünnep van,
az ajándékozással összekötött tavaszi
és őszi napforduló. Szerinte a kép az
őszi napforduló megjelenítése lehet.
Ez a felfogás napjainkig befolyásolja
a kutatást.
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László Gyula az elképzelést végül
– noha korábban megengedőbb volt –
nem fogadta el. Mint fogalmazott: „ennek
egyetlen szilárd pontja az állatküzdelem, de nem a griff és a dámvad küzdelme, hanem a bikáé és az oroszláné.
Ez jelenthetné tehát a tavaszi-nyári
napfordulót, és az Anahita jelenet (az
ún. »égberagadás« – BKI) jelképezné
az őszit. Akármilyen szellemes is ez az
elmélet, több hiányossága van, ami miatt elfogadhatatlan”. További ellenérvként felhozta, hogy a korsó nem perzsa
munka, „indokolatlan lenne tehát egy
perzsa ünnepi ajándékozási szokással

magyarázni azt, ami nem perzsa. Csak
mellesleg jegyezzük meg, hogy a perzsa ábrázolások köréből nem ismerünk
olyant, amelyen egyazon tárgyon a két
ünnepet ünnepelnék.” Megállapítása
szerint a jelenetsor domborművei „nem
véletlenül sodródtak egymás mellé, hanem elmesélnek valamit, s hogy ez a valami a mítosz légkörében fogant; erre
mutatnak a szárnyas alakok, amelyek
»nem e világból valók«”. Mint rámutatott: „A képek e valószínű sorrendjét
eddig egyetlen kutató sem tudta előzményekhez kapcsolni, vagy éppenséggel
valamely mítoszból megmagyarázni”.

 2. és 3. ábr a: A z „égber agadás” jelenete a 2. s z. kor són, illet ve a Bolsaja Anyikov s zkajában talált tálon.
A z utóbbin alul látható a két fél-világi vitéz
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Álmos ábrá zolása Kézai krónikájában
(F o r r á s : W i k i p é d i a)
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 5 . á b r a : A 7. s z á m ú k o r s ó

Hozzáfűzte mindehhez: „...voltaképpen
csak akkor tudjuk majd magyarázni, ha
egyszer valahol rábukkanunk arra a mítoszra, amelynek jeleneteit megelevenítik a korongok domborművei”.
A duális elrendezést vizsgáló Klima
László így összegezte tapasztalatait:
„Eurázsia nagy területein, mindenütt,
ahonnan László herceg freskókon ábrázolt történetének, valamint a nagyszentmiklósi kincs 2. korsóján ábrázolt
történet valamelyik jelenetének párhuzamát régészeti leletekből ismerjük,
feltételezhetjük, hogy ismert volt a lándzsával harcoló világosság és az íjjal
felfegyverzett sötétség örök küzdelméről szóló mítosz valamely változata.”
Ezt igazolja, hogy a két egymással küzdő mitikus hős egyikének íja, másikának
lándzsája / kopjája, illetve baltája van.
Ezt látjuk a nagyszentmiklósi 2. számú
korsón és a Szent László-legenda falképein, illetve a már említett, Bolsaja

Anyikovszkajában előkerült, továbbá egy másik, Kulagisban talált tálon,
(4. ábra), valamint az egyik pendzsikenti
freskón is. Ezekhez sorolandó az Ermitázsban őrzött, az ún. pihenési jelenetet ábrázoló, eleddig jobbára szkítának
tartott, valójában (ázsiai) hun aranylemez pár is. Bár ez utóbbiakon a győztes
fegyverét nem ábrázolták, a legyőzöttnek viszont íja van, amelyet – győzelmi jelképként, az övvel együtt – a fára
akasztottak. Talán az sem teljesen véletlen, hogy Firdauszi az iráni nemzeti eposzként számontartott Sáhnámé,
azaz Királyok Könyve c. művében
„lándzsással teli óriási róna”-ként jellemzi azt az Iránt, amely állandó harcban
volt az íjfeszítő nomádok lakta Turánnal.
Mint fentebb bemutattam, László Gyula
Camilla Trever elgondolását elutasította.
Ennek hangsúlyozásaként egy kérdést is
megfogalmazott: „De még ha el is fogadnók Trever elméletét, mi lenne az égi va-
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 4. ábra: A mitikus kü zdelem jelenete
e g y s z o g d t á l o n (K u l a g i s)

dászat és a földi diadal magyarázata?”.
A költőinek szánt kérdésre később Klima
László így válaszolt: „a tavasz szimbólumaként leírt állatküzdelem és az ősz
jelképeként értelmezett égberagadási jelenet a korsón nem egymás mellett van,
mindkét oldalukon egy másik jelenetet
fognak közre, tehát elvben nincs akadálya, hogy az égberagadási jelenettől
szemből nézve balra lévő győztes fejedelmet a téli napforduló jelképének, az
állatküzdelemtől balra lévő égi vadászatot pedig a nyári napforduló jelképének
gondoljuk. Ezáltal a négy kép még szorosabb kapcsolatban levőnek tűnik László
herceg és a kun vitéz párviadalának ábrázolásaival. Mindkét történetet a négy
évszaknak megfelelő négy jelenetben ábrázolják, mindkettőben lándzsás és íjas
hősök szerepelnek. Feltehetőleg a nagyszentmiklósi 2. sz. korsón is egy párviadal
évszakonkénti eseményeit ábrázolták.”
A dualisztikus mítoszokat jellemző ellentétpárra egymás megfelelőiként szokás használni a Világosság / Jó, illetve a
Sötétség / Rossz kifejezéseket. A feltárt
magyar hősepikában a „túlsó“ fél-világhoz, illetve annak hőséhez a „fekete“
jelzőt kapcsolja (feketë tëngër, FeketëSzurkos-Paji), míg az innenső fél-világot
a világos („tüzes”) színnel jellemzi az
előadó. A szóhasználat azonban ne tévesszen meg bennünket! A Világosság
és Sötétség, illetve a fekete és a fehér
valójában csupán a Jó és a Rossz elvont fogalmának a képi megjelenítésére
szolgált. Ez a félreértelmezés, a kérdéses fogalompárok teljes körű, ám téves
azonosítása nem kis bonyodalomnak
lett a forrása. A két, egymással szemben
álló őselemnek Világosságként, illetve
Sötétségként való értelmezésén alapul
ugyanis az a felfogás, amely kettejük
küzdelmét mint „körkörösen ismétlődő
jelenséget” az évszakok rendjének váltakozásaként, a napfordulók szimbolikus
ábrázolásaként látja és láttatja. Amint
azt az előző mondatban idézett Jankovics Marcell pontosan megfogalmazta:
„e képzetnek (azaz: a Világosság és Sötétség küzdelmének – a szerző megj.)
csupán mint évmítosznak van értelme”.

Amint arra az írás elején is utaltam,
a 2. sz. korsón látható képegyüttesnek
kulcsfontosságú jelenete az ún. „égberagadás”, amellyel a kincs egy másik
darabján, a 7. számú korsón is találkozunk. Az utóbbin azonban férfi látható.
(5. ábra) Ez a korsó lehetett a 2. számú
korsó rokon jelenetének az előképe.
Györffy György a 2. sz. korsó vonatkozó
jelenetét a turulmonda ábrázolásaként
értelmezte. László Gyula, fölöttébb óvatosan, így foglalt állást: „a szerző hajlik
arra, hogy a sasos jelenetben ne égberagadást, de ne is földreszállást, hanem
éppen párosodást lásson”.
Magam úgy vélem, a kérdéses ábrázolás
mitikus színezetű hősepikánk négy jelenetbe tömörített ábrázolásának a kezdőképe. Mielőtt értelmezném, következzen
a turulmondából ismert álomjóslat, valamint a csodás fogantatás egyetlen ismert adatolása a magyar szóbeliségből.
Forráshelye elveszettnek hitt hősepikánk
Gömörben feltárt összefüggő szövegemléke. A Szőlő-Szült-Kálmány történetében így kezdődik a vonatkozó rész:
„Ëccër ëgy tizënkét órakkor nagy ítélet, olyan, hogy a fődön járt a villám!
A cigányasszonyval lëtört az ágy!
– Kelj fël, János, baj van! [...] Azt álmodtam, hogy a Világ-Erdő közepéjén
mindën hét esztendőbe’ mëjjelënyik
két szëm szőlő. Az a két szëm szőlő azt
jelëntyi, hogy aki az elsőt lëszakíjja,
annak fia lësz, aki mëg a másikat
lëszakíjja, annak më jánya lësz.”
A dörgés és villámlás köztudottan az
égi látogatás, esetünkben az AtyánkTeremtő-Jó-Isten néven emlegetett főisten megjelenésének a kísérőjele. Ezt csak
megerősíti az éjféli időpont, amely az
eseménynek szakrális jelleget kölcsönöz.
A fogantatást így mutatja be az előadó:
„A cigányasszony má’ ott alszik, ëccër

csak tizënkét óra! Amënnyi csillag vót
az égën, a’ mind ott vót a Hold körű’!
Ëgy nagy villámzás, ëgy nagy csatanás,
mikor a tőkével a szőlő fëladja magát
a Főd gyomrábó’. A cigányasszony
bekapta a szájába az ëgyik szëmet.
Mikor a cigányasszony behajította
a szájába, hét éccaka, hét nap, hét
szëmpillantásig mindég aludt! Më’ së
mozdút onnan! Az embër më’ rimánkodott, vëdrëstő’ hordta, mëg a kabátjával hordta rá a vizet a vénasszonyra.
Má’ azt hittë, hogy mëghalt, mikor csak
a cigányasszony fëlébredt.
– Édës-kedves férjecském, így még
tizënnyóc éves koromba’ së ériztem magam, mind most...”
A Világ-Fája alatti térség szakrális hely,
a Világmindenség központja, a majdani Egész-Világi-Vitéz fogantatásának
egyedüli méltó helye. Alatta jelenik meg
a szőlőtőke, rajta két szem szőlővel.
(A másik szőlőszemtől a főhős leánytestvére fogan meg, akit a királyné hoz
a világra.) Tehát isteni beavatkozásra,
szőlőszem révén termékenyül meg a vén
cigányasszony, sőt, a fogalmazásból az
olvasható ki, hogy mindez révült állapotban, félálomban történik. Emlékeztetnem kell a turulmondában szereplő
jövendölésnek ezzel rokon körülményére, ahol is a régi magyar nyelvben a
virrasztás közbeni félig éber, félig alvó,
révült állapotot kifejező ’émés’ szó, kifejezés utal erre. A fogantatás időpontja
újfent szakrális: éjfél. Az isteni jelenlét
további jele, mikor a csillagok „rakásra
szaladnak” (esetünkben a Hold körül).
Ezzel az állandó szófordulattal, amely
a rendkívüliség érzékeltetésére szolgál,
máskor is találkozhatunk az anyagban.
Hogy a képen madár látható? A magyar
hősepika feltárt szövegemlékében gyakorta találkozunk a következő megfogalmazással: „összëüttë a két bokáját,
két tenyerit, fël a feketë fëlhő járásába”.
Az átváltozásra a hősepikában szereplő
istenalakok mindegyike képes. Az isteni
jelleg egyik fontos ismérve ez.
A kereszténység előtti magyarság ősvallásáról szólva László Gyula tagadta,
hogy az azonosítható volna a szibériH u n m a d a r a s k o r o n a

ai népek sámánhitével, s rámutatott:
„A magyar táltosok általában a hatalomért küzdenek, a szibériaiak gyógyítanak.
[...] Mind a sámán, mind a táltos már eleve az égi hatalmak embere, tehát felettük
terül el az igazi vallásos réteg, legyen az
egyistenhit vagy szellemvilág. Erre a meggyőződésre kell jutnunk akkor is, ha a rokon népek mitológiáját figyeljük, mindenütt egy égi, bölcs teremtő (Numi Torem,
Tengri) uralkodik a világ felett.”
Az elmondottak alapján úgy vélem,
hogy a turulmondában szereplő, illetve
a nagyszentmiklósi 2. számú korsón látható ragadozó madár nem totemisztikus
nemzetségős, hanem a steppei népek
Tengriként ismert főistenével lehet
azonos, akinek a magyar hősepikában
Atyánk-Teremtő-Jó-Isten alakja felel
meg. Ő az, aki a mindenséget megalkotta. Reá vonatkozhat a krónikás Kézai
Simon megjegyzése, miszerint „Ethele
király czimerén is, mellyet tulajdon pajzsán szokott volt hordani, koronás fejü
madár vala ábrázolva, mellyet magyarúl
turulnak hívnak. Mert ezt a czimert
hordták volt magokkal a húnok mindig a
hadban Gyeics vezér idejéig, míg magokat községben kormányozták.” A Képes
Krónikában több helyen, köztük Attila,
Álmos és Árpád pajzsán is látható a turulként azonosítható madár. Figyelemmel arra a tényre, hogy – mint láthattuk – a Szent László-legenda mitikus
birkózásának, illetve pihenési jelenetének is a (z ázsiai) hunok hagyatékában
lelhető fel a legjobb párhuzama, nem
hagyható említés nélkül az Ordoszban,
Aluchaidengben talált (ázsiai) hun madaras korona sem.
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 5 . á b r a : A 7. s z á m ú k o r s ó

Hozzáfűzte mindehhez: „...voltaképpen
csak akkor tudjuk majd magyarázni, ha
egyszer valahol rábukkanunk arra a mítoszra, amelynek jeleneteit megelevenítik a korongok domborművei”.
A duális elrendezést vizsgáló Klima
László így összegezte tapasztalatait:
„Eurázsia nagy területein, mindenütt,
ahonnan László herceg freskókon ábrázolt történetének, valamint a nagyszentmiklósi kincs 2. korsóján ábrázolt
történet valamelyik jelenetének párhuzamát régészeti leletekből ismerjük,
feltételezhetjük, hogy ismert volt a lándzsával harcoló világosság és az íjjal
felfegyverzett sötétség örök küzdelméről szóló mítosz valamely változata.”
Ezt igazolja, hogy a két egymással küzdő mitikus hős egyikének íja, másikának
lándzsája / kopjája, illetve baltája van.
Ezt látjuk a nagyszentmiklósi 2. számú
korsón és a Szent László-legenda falképein, illetve a már említett, Bolsaja

Anyikovszkajában előkerült, továbbá egy másik, Kulagisban talált tálon,
(4. ábra), valamint az egyik pendzsikenti
freskón is. Ezekhez sorolandó az Ermitázsban őrzött, az ún. pihenési jelenetet ábrázoló, eleddig jobbára szkítának
tartott, valójában (ázsiai) hun aranylemez pár is. Bár ez utóbbiakon a győztes
fegyverét nem ábrázolták, a legyőzöttnek viszont íja van, amelyet – győzelmi jelképként, az övvel együtt – a fára
akasztottak. Talán az sem teljesen véletlen, hogy Firdauszi az iráni nemzeti eposzként számontartott Sáhnámé,
azaz Királyok Könyve c. művében
„lándzsással teli óriási róna”-ként jellemzi azt az Iránt, amely állandó harcban
volt az íjfeszítő nomádok lakta Turánnal.
Mint fentebb bemutattam, László Gyula
Camilla Trever elgondolását elutasította.
Ennek hangsúlyozásaként egy kérdést is
megfogalmazott: „De még ha el is fogadnók Trever elméletét, mi lenne az égi va-
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 4. ábra: A mitikus kü zdelem jelenete
e g y s z o g d t á l o n (K u l a g i s)

dászat és a földi diadal magyarázata?”.
A költőinek szánt kérdésre később Klima
László így válaszolt: „a tavasz szimbólumaként leírt állatküzdelem és az ősz
jelképeként értelmezett égberagadási jelenet a korsón nem egymás mellett van,
mindkét oldalukon egy másik jelenetet
fognak közre, tehát elvben nincs akadálya, hogy az égberagadási jelenettől
szemből nézve balra lévő győztes fejedelmet a téli napforduló jelképének, az
állatküzdelemtől balra lévő égi vadászatot pedig a nyári napforduló jelképének
gondoljuk. Ezáltal a négy kép még szorosabb kapcsolatban levőnek tűnik László
herceg és a kun vitéz párviadalának ábrázolásaival. Mindkét történetet a négy
évszaknak megfelelő négy jelenetben ábrázolják, mindkettőben lándzsás és íjas
hősök szerepelnek. Feltehetőleg a nagyszentmiklósi 2. sz. korsón is egy párviadal
évszakonkénti eseményeit ábrázolták.”
A dualisztikus mítoszokat jellemző ellentétpárra egymás megfelelőiként szokás használni a Világosság / Jó, illetve a
Sötétség / Rossz kifejezéseket. A feltárt
magyar hősepikában a „túlsó“ fél-világhoz, illetve annak hőséhez a „fekete“
jelzőt kapcsolja (feketë tëngër, FeketëSzurkos-Paji), míg az innenső fél-világot
a világos („tüzes”) színnel jellemzi az
előadó. A szóhasználat azonban ne tévesszen meg bennünket! A Világosság
és Sötétség, illetve a fekete és a fehér
valójában csupán a Jó és a Rossz elvont fogalmának a képi megjelenítésére
szolgált. Ez a félreértelmezés, a kérdéses fogalompárok teljes körű, ám téves
azonosítása nem kis bonyodalomnak
lett a forrása. A két, egymással szemben
álló őselemnek Világosságként, illetve
Sötétségként való értelmezésén alapul
ugyanis az a felfogás, amely kettejük
küzdelmét mint „körkörösen ismétlődő
jelenséget” az évszakok rendjének váltakozásaként, a napfordulók szimbolikus
ábrázolásaként látja és láttatja. Amint
azt az előző mondatban idézett Jankovics Marcell pontosan megfogalmazta:
„e képzetnek (azaz: a Világosság és Sötétség küzdelmének – a szerző megj.)
csupán mint évmítosznak van értelme”.

Amint arra az írás elején is utaltam,
a 2. sz. korsón látható képegyüttesnek
kulcsfontosságú jelenete az ún. „égberagadás”, amellyel a kincs egy másik
darabján, a 7. számú korsón is találkozunk. Az utóbbin azonban férfi látható.
(5. ábra) Ez a korsó lehetett a 2. számú
korsó rokon jelenetének az előképe.
Györffy György a 2. sz. korsó vonatkozó
jelenetét a turulmonda ábrázolásaként
értelmezte. László Gyula, fölöttébb óvatosan, így foglalt állást: „a szerző hajlik
arra, hogy a sasos jelenetben ne égberagadást, de ne is földreszállást, hanem
éppen párosodást lásson”.
Magam úgy vélem, a kérdéses ábrázolás
mitikus színezetű hősepikánk négy jelenetbe tömörített ábrázolásának a kezdőképe. Mielőtt értelmezném, következzen
a turulmondából ismert álomjóslat, valamint a csodás fogantatás egyetlen ismert adatolása a magyar szóbeliségből.
Forráshelye elveszettnek hitt hősepikánk
Gömörben feltárt összefüggő szövegemléke. A Szőlő-Szült-Kálmány történetében így kezdődik a vonatkozó rész:
„Ëccër ëgy tizënkét órakkor nagy ítélet, olyan, hogy a fődön járt a villám!
A cigányasszonyval lëtört az ágy!
– Kelj fël, János, baj van! [...] Azt álmodtam, hogy a Világ-Erdő közepéjén
mindën hét esztendőbe’ mëjjelënyik
két szëm szőlő. Az a két szëm szőlő azt
jelëntyi, hogy aki az elsőt lëszakíjja,
annak fia lësz, aki mëg a másikat
lëszakíjja, annak më jánya lësz.”
A dörgés és villámlás köztudottan az
égi látogatás, esetünkben az AtyánkTeremtő-Jó-Isten néven emlegetett főisten megjelenésének a kísérőjele. Ezt csak
megerősíti az éjféli időpont, amely az
eseménynek szakrális jelleget kölcsönöz.
A fogantatást így mutatja be az előadó:
„A cigányasszony má’ ott alszik, ëccër

csak tizënkét óra! Amënnyi csillag vót
az égën, a’ mind ott vót a Hold körű’!
Ëgy nagy villámzás, ëgy nagy csatanás,
mikor a tőkével a szőlő fëladja magát
a Főd gyomrábó’. A cigányasszony
bekapta a szájába az ëgyik szëmet.
Mikor a cigányasszony behajította
a szájába, hét éccaka, hét nap, hét
szëmpillantásig mindég aludt! Më’ së
mozdút onnan! Az embër më’ rimánkodott, vëdrëstő’ hordta, mëg a kabátjával hordta rá a vizet a vénasszonyra.
Má’ azt hittë, hogy mëghalt, mikor csak
a cigányasszony fëlébredt.
– Édës-kedves férjecském, így még
tizënnyóc éves koromba’ së ériztem magam, mind most...”
A Világ-Fája alatti térség szakrális hely,
a Világmindenség központja, a majdani Egész-Világi-Vitéz fogantatásának
egyedüli méltó helye. Alatta jelenik meg
a szőlőtőke, rajta két szem szőlővel.
(A másik szőlőszemtől a főhős leánytestvére fogan meg, akit a királyné hoz
a világra.) Tehát isteni beavatkozásra,
szőlőszem révén termékenyül meg a vén
cigányasszony, sőt, a fogalmazásból az
olvasható ki, hogy mindez révült állapotban, félálomban történik. Emlékeztetnem kell a turulmondában szereplő
jövendölésnek ezzel rokon körülményére, ahol is a régi magyar nyelvben a
virrasztás közbeni félig éber, félig alvó,
révült állapotot kifejező ’émés’ szó, kifejezés utal erre. A fogantatás időpontja
újfent szakrális: éjfél. Az isteni jelenlét
további jele, mikor a csillagok „rakásra
szaladnak” (esetünkben a Hold körül).
Ezzel az állandó szófordulattal, amely
a rendkívüliség érzékeltetésére szolgál,
máskor is találkozhatunk az anyagban.
Hogy a képen madár látható? A magyar
hősepika feltárt szövegemlékében gyakorta találkozunk a következő megfogalmazással: „összëüttë a két bokáját,
két tenyerit, fël a feketë fëlhő járásába”.
Az átváltozásra a hősepikában szereplő
istenalakok mindegyike képes. Az isteni
jelleg egyik fontos ismérve ez.
A kereszténység előtti magyarság ősvallásáról szólva László Gyula tagadta,
hogy az azonosítható volna a szibériH u n m a d a r a s k o r o n a

ai népek sámánhitével, s rámutatott:
„A magyar táltosok általában a hatalomért küzdenek, a szibériaiak gyógyítanak.
[...] Mind a sámán, mind a táltos már eleve az égi hatalmak embere, tehát felettük
terül el az igazi vallásos réteg, legyen az
egyistenhit vagy szellemvilág. Erre a meggyőződésre kell jutnunk akkor is, ha a rokon népek mitológiáját figyeljük, mindenütt egy égi, bölcs teremtő (Numi Torem,
Tengri) uralkodik a világ felett.”
Az elmondottak alapján úgy vélem,
hogy a turulmondában szereplő, illetve
a nagyszentmiklósi 2. számú korsón látható ragadozó madár nem totemisztikus
nemzetségős, hanem a steppei népek
Tengriként ismert főistenével lehet
azonos, akinek a magyar hősepikában
Atyánk-Teremtő-Jó-Isten alakja felel
meg. Ő az, aki a mindenséget megalkotta. Reá vonatkozhat a krónikás Kézai
Simon megjegyzése, miszerint „Ethele
király czimerén is, mellyet tulajdon pajzsán szokott volt hordani, koronás fejü
madár vala ábrázolva, mellyet magyarúl
turulnak hívnak. Mert ezt a czimert
hordták volt magokkal a húnok mindig a
hadban Gyeics vezér idejéig, míg magokat községben kormányozták.” A Képes
Krónikában több helyen, köztük Attila,
Álmos és Árpád pajzsán is látható a turulként azonosítható madár. Figyelemmel arra a tényre, hogy – mint láthattuk – a Szent László-legenda mitikus
birkózásának, illetve pihenési jelenetének is a (z ázsiai) hunok hagyatékában
lelhető fel a legjobb párhuzama, nem
hagyható említés nélkül az Ordoszban,
Aluchaidengben talált (ázsiai) hun madaras korona sem.

A színes képek forrása:
Gold der Awaren. Der Goldschat z von Nagy s zent miklós.
M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m – H e l i k o n K i a d ó , 2 0 0 2 , 1 6 . o l d a l (k o r s ó), 1 7. o l d a l (e g y e s j e l e n e t e k )
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A vizsgált képen tehát a madár alakban,
turulként ábrázolt főisten és a hősepikában általa teremtett Világ-Szépsége látható. (Ugyanezt a leányt a két ellentétes
világrendező elvet, a Jót, illetve a Ros�szat képviselő fél-világi vitézek küzdelmét megörökítő [ázsiai] hun vereteken
madárként ábrázolják. A feltárt hősepikából, illetve a burját mitológiából azt is
tudjuk, hogy a madár pacsirta.) Kérdés,
hogy ez a jelenet „égberagadás”-ként,
vagy „égből való lebocsátás”-ként értelmezendő-e. Mint az elmondottakból kiderül, én az utóbbit gondolom.
A feltárt magyar hősepikában a főhőst
egy 99 éves cigányasszony hozza a világra. Ez a körülmény is a rendkívüliséget hivatott hangsúlyozni. Az „égberagadás”-t
megjelenítő képen viszont egy fiatal nő
látható. Ez kétségtelenül ellentmondás,
ám az ehirit-bulagat burjátok világképét
bemutató Geszer-ének egyik változata
azt sejteti, hogy ez az ellentmondás feloldható, s a jelenet beilleszthető egy tágabb mitológiai összefüggésrendszerbe,
amelynek a turulmonda is része.

 6 . á b r a A „v a d á s z ó” f e j e d e l e m

Balról jobbra haladva, a 2. sz. korongban
az ún. „vadászó“ fejedelem található.
(6. ábra) „Bajuszos, serkedő szakállú fiatal férfi hátrafele fordulva nyilaz egy
rátámadó párducra, ő maga egy szakállas fejű, szárnyas oroszlánon ül.” A fején
látható hatágú fejdíszről László Gyula
úgy vélte: „Nehéz lenne eldönteni, hogy
a mi vadászunk fejdísze lángkorona-e,
vagy pedig a perzsa sahok madárszárnyas koronájának gyatrán sikerült után-
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zata.” Felfigyelt arra is, hogy az alakon
lemezpáncél van, „vadászatra ugyanis
nem volt szokás páncélt ölteni”.

 7. á b r a : A „ g y ő z t e s ” f e j e d e l e m

Ezzel átellenben, tehát a jelenetsor kezdő
ábrázolásától balra, az utolsó, 4. sz. korongban az ún. „győztes“ fejedelem jelenik meg. (7. ábra) Azt már Hampel József
is megállapította erről a képről, hogy „sem
a classikus előzményekből, sem keleti
reministenciákból nem sikerül kielégítőleg
értelmezni”. Az oldalnézetből ábrázolt
„vadászó” fejedelem viseletében és fejdíszében különbözik a „győztes”-től, ám
mindkettőjük fejének, illetve arcszőrzetének azonos a megformálása. Látható, hogy
ugyanaz az elv, az ábrázolásban is érzékeltetni kívánt egyenrangúság elve érvényesül
itt is, akárcsak a hősi álmot megörökítő
(ázsiai) hun arany övcsatpár esetében,
amelyet az előző részben elemeztem. Nem
világos a számomra, hogy miért tartotta László Gyula a „vadászó” fejedelmet a
„győztes”-nél „jóval fiatalabb”-nak. A képek
ezt nem igazolják. Egyébként is: istenalakokról van szó, akik kortalanok.
A kezdőképpel átellenben, a 3. korongban látható az ún. „állatküzdelem” jelenete. (8. ábra) A kifejezés nem szerencsés, mert nem állatok, hanem alakot
váltott istenek küzdenek itt egymással.
A griff szárnya is ezt jelzi. Újfent emlékeztetnék arra, hogy az állatalakban való
küzdelem a Gömörben feltárt hősepikában is gyakorta szerepel. Legtöbbször „a
feketë fëlhő járásában” (vagy ott is) viaskodnak egymással, ahová mindkét hős
„két bokáját, két tenyerét” összeütve,

azaz átváltozva emelkedik fel. A korsón
azt látjuk, hogy griff támad patás állatra.
Ha ez a jelenet nem a két fél-világi hős
küzdelmének a megjelenítése, mivel volna magyarázható, hogy a következő, 4.
sz. korongban a „győztes” fejedelem egy
olyan vitézt tart az üstökénél fogva a bal
kezében, akinek a viselete megegyezik a
„vadászó” fejedelemével – természetesen
a fejedelmi címet jelző fejdísz nélkül, hiszen az már legyőzöttként nem illeti meg.
Ez az értelmezés egyben magyarázatot
ad László Gyulának arra a dilemmájára
is, hogy a „vadászó” fejedelem ugyanolyan páncélzatban van, mint a „győztes
fejedelem” legyőzöttje.
A „vadászó”, illetve „győztes” fejedelem
gond nélkül megfeleltethető a Gömörben
előkerült hősepika két rivális fél-világi vitézének. A túlsó fél-világ vitéze az ún. „vadászó” fejedelemmel (erre mutat fegyvere,
az íj is!), az innenső fél-világ vitéze pedig
(akinek lándzsája van) az ún. „győztes”
fejedelemmel azonosítható. László Gyula
– a Bolsaja Anyikovszkajában (korábban:
Cserdyn) talált tál ábrázolására is tekintettel – mitológiai testvérpárnak sejtette
őket. A magyar hősepika ezt nem igazolja.
Itt a két rivális hős nem testvérpár.
Szó esett már róla korábban, hogy a két félvilági vitéz küzdelmét követően a győztes
fél nem öli meg ellenfelét, hanem szolgaságba veti. Ezt tapasztaljuk a nagyszentmiklósi 2. számú korsón, a küzdelem utáni
pihenést megörökítő (ázsiai) hun arany övcsatpáron, s ezzel találkozunk a Gömörben
feltárt hősepikában is. Nem lehetetlen,
hogy a győztes fejedelem nyeregkápáján

lévő levágott emberi fej – amelynek magyarázatával még szintén adós a kutatás –
éppen a nagy ellenfelének adott kegyelem
tényét hivatott kiemelni.
Mint arra már utaltam, a hősepikában a
pozitív főhős a Főd-Világnak (szemközti
nézetből) a bal oldalára eső, „innenső”
felében él, míg riválisa a jobb oldalra
eső „túlsó” fél-világot uralja. Ez tökéletes
összhangban van a korsó őket ábrázoló jeleneteinek az elhelyezésével, hisz a
győztes a kezdőképtől balra, a vesztes
pedig jobbra látható.
Az ábrázolásokban megmutatkozó formai
hasonlóság nem feltétlenül jelent azonos
értelmezést. Az antik mitológiából jól ismert, hogy Zeusz beleszeretett Ganümédészbe, a gyönyörű dardániai királyfiba.
Sas képében magával ragadta őt az Olümposzra, ahol halhatatlanságot és örök
fiatalságot ajándékozott neki, és megtette az istenek pohárnokának. László
Gyula, aki rekonstruálható hősepikánk egyes mozzanatait mindig az egyetemes művelődéstörténetbe ágyazva értelmezte, meg is fogalmazta a dilemmát:
„...vajon a Délről származó képet eredeti
tartalmával vették-e át, vagy új tartalmat fejeztek ki vele”. A sasmadár és az
emberi alak ábrázolása a 7. sz. korsón
a görög hagyományban otthonosak számára felidézhette Ganümédésznek Zeusz
általi égberagadását, a steppe népei számára azonban aligha. Ez már csak azért
sem valószínű, mert a 2. számú korsón
az átértelmezett jelenet nem önállóan
áll, hanem egy nyilvánvalóan egységes
tartalmat közvetítő, 4 képből álló együttesnek a része. Kádár Zoltán úgy értékelte, hogy a nagyszentmiklósi 2. sz. korsón
„a képtípusok az utolsó (azaz: a győztes
fejedelem – BKI) kivételével, a mezopotámiai hagyományokat továbbfejlesztő,

hellenisztikus elemeket is magába olvasztó iráni művészetből vezethetők le,
eredeti jelentésük is innen magyarázható.
Azonban már ezeken is több részletmegoldás (főként az antropológiai vonások,
de a triumfáló fejedelem alakja is) arra
utal, hogy a kincsnek ezt a nagy fontosságú – szerintem a kincs egész jelentését, keletkezésének értelmét megmutató
– korsóját is aktuálisan csak a steppei
népek művészi kultúrájának és mitológiájának kereteiben érthetjük meg.”
A nagyszentmiklósi 2. sz. korsó esetében
az ötvös az örökölt kifejezésbeli eszközöket – a megrendelő igényeinek megfelelően – úgy értelmezte újra, illetve a jeleneteket úgy csoportosította, hogy azok
együttese a magyar hősepika lényegi tartalmának tökéletes képi kifejezése legyen.
ÖSSZEGZÉS HELYETT:
A trianoni döntést követő bénultságban,
bódultságban Prohászka Ottokár székesfehérvári megyés püspök, akinek a magyarságélménye Losoncon izmosodott
meg, így fogalmazott:
„Szent László nem tanít, ő nem apostol,
de ő küzd, harcol, s győz a kereszténységért. A nép hajlamait, harci hagyományait, bátorságát, vitézségét lépteti
be az eddig inkább csak tűrő, szenvedő,
csöndes megadású kereszténységbe, s
ezzel vezeti be az Egyházat a magyar
népéletbe. A népnek ugyanis a hős, a dalia, a vitéz harcos tetszik. Az ősi dicsőség
pogány egén ott ragyogtak a hősök, a
magyar kar, a bátor szív, amelytől egy világ reszketett, nem szűnt meg lelkesíteni
a népet, s eddig ez mind hiányzott a kereszténységben. Az emberek meg voltak
ugyan keresztelve, de a nép még nem,
mert a nemzet akkor válik kereszténnyé,
amikor eszményeit keresztelik meg.”

Ennek a szándéknak a jegyében „keresztelték meg” azt a pogány magyar hősi
epikát, amelyet a nagyszentmiklósi kincs
2. számú korsóján a néhai ötvösmester
aranyba foglalt, majd az átértelmezett
történetet legrégibb krónikáinkban és
templomaink falán is megörökítették.
Ám annak ellenére, hogy a „roppantott város”-t Váraddal helyettesítették, hogy a pogány világjárást a
kerlési csatával váltották ki, hogy
a főhős Szőlő-Szűlt-Kálmány / Szëgény
János / Szëgény-Halász-Fëri (s minden bizonnyal az előadó által hivatkozott, ám el nem mondott más történetek főhőse, Bruncik Elemér, illetve
Körtefa János) szerepét Szent László
királyra osztották, hogy ellenfelét,
a Világ-Dumóshátú-Vitézt / GriffmadárVitézt / Feketë-Szurkos-Pajit a kunra
cserélték, Világ-Szépségét pedig a váradi
püspök lányaként, László király nővéreként, illetve Szent Ágnesként (sőt, egyes
vélemények szerint egyenesen Szűz
Máriaként) mutatták be, nem jártak
teljes sikerrel. Igaz, az eredetileg nyilván verses hősepika prózává oldódott,
ugyanakkor viszont egy évezred hagyományait is képes volt magába olvasztani, s még a múlt század 70-es éveiben is élt a gömöri szóhagyományban.
Erről igyekeztem – a terjedelem szabta
korlátok közt – meggyőzni az Olvasót.
Végül álljon itt még két megjegyzés!
A hősepika több mint szakmai kérdés.
Ott a helye legfontosabb nemzeti jelképeink, a himnusz, szózat, címer, zászló,
koronázási jelképek között.
S van abban valami jelképes, hogy az elveszettnek hitt magyar hősepika eddig
ismert legteljesebb szöveglenyomatát
egy cigány származású nemzettársunk
őrizte meg, s adta vissza nekünk.

ON THE ELUSIVE HUNGARIAN HEROIC TALE, PART 3
As part of their evolution, ancient communities reached the stage where stories about supernatural ancestors and those about the common folk were
treated differently. After the emergence of clan society, the former gave rise to heroic poetry and then to epic tales. For more than a century and a half,
scientists have argued that only fragments remain of the hypothetical Hungarian epic tale, told in chronicles and in oral history. Historian István B. Kovács
believes that he found this epic tale in the stories of Viktor Busa from Rimaszécs. The third and final episode presents the historian's belief that the
illustration on vessel number 2 of the Treasure of Nagyszentmiklós is connected to the lost Hungarian epic tale.
 8 . á b r a : A z ú n . „ á l l a t k ü z d e l e m” j e l e n e t e

A színes képek forrása:
Gold der Awaren. Der Goldschat z von Nagy s zent miklós.
M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m – H e l i k o n K i a d ó , 2 0 0 2 , 1 6 . o l d a l (k o r s ó), 1 7. o l d a l (e g y e s j e l e n e t e k )

Magyar hősepika | 3. rész

74

75

A vizsgált képen tehát a madár alakban,
turulként ábrázolt főisten és a hősepikában általa teremtett Világ-Szépsége látható. (Ugyanezt a leányt a két ellentétes
világrendező elvet, a Jót, illetve a Ros�szat képviselő fél-világi vitézek küzdelmét megörökítő [ázsiai] hun vereteken
madárként ábrázolják. A feltárt hősepikából, illetve a burját mitológiából azt is
tudjuk, hogy a madár pacsirta.) Kérdés,
hogy ez a jelenet „égberagadás”-ként,
vagy „égből való lebocsátás”-ként értelmezendő-e. Mint az elmondottakból kiderül, én az utóbbit gondolom.
A feltárt magyar hősepikában a főhőst
egy 99 éves cigányasszony hozza a világra. Ez a körülmény is a rendkívüliséget hivatott hangsúlyozni. Az „égberagadás”-t
megjelenítő képen viszont egy fiatal nő
látható. Ez kétségtelenül ellentmondás,
ám az ehirit-bulagat burjátok világképét
bemutató Geszer-ének egyik változata
azt sejteti, hogy ez az ellentmondás feloldható, s a jelenet beilleszthető egy tágabb mitológiai összefüggésrendszerbe,
amelynek a turulmonda is része.

 6 . á b r a A „v a d á s z ó” f e j e d e l e m

Balról jobbra haladva, a 2. sz. korongban
az ún. „vadászó“ fejedelem található.
(6. ábra) „Bajuszos, serkedő szakállú fiatal férfi hátrafele fordulva nyilaz egy
rátámadó párducra, ő maga egy szakállas fejű, szárnyas oroszlánon ül.” A fején
látható hatágú fejdíszről László Gyula
úgy vélte: „Nehéz lenne eldönteni, hogy
a mi vadászunk fejdísze lángkorona-e,
vagy pedig a perzsa sahok madárszárnyas koronájának gyatrán sikerült után-
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zata.” Felfigyelt arra is, hogy az alakon
lemezpáncél van, „vadászatra ugyanis
nem volt szokás páncélt ölteni”.

 7. á b r a : A „ g y ő z t e s ” f e j e d e l e m

Ezzel átellenben, tehát a jelenetsor kezdő
ábrázolásától balra, az utolsó, 4. sz. korongban az ún. „győztes“ fejedelem jelenik meg. (7. ábra) Azt már Hampel József
is megállapította erről a képről, hogy „sem
a classikus előzményekből, sem keleti
reministenciákból nem sikerül kielégítőleg
értelmezni”. Az oldalnézetből ábrázolt
„vadászó” fejedelem viseletében és fejdíszében különbözik a „győztes”-től, ám
mindkettőjük fejének, illetve arcszőrzetének azonos a megformálása. Látható, hogy
ugyanaz az elv, az ábrázolásban is érzékeltetni kívánt egyenrangúság elve érvényesül
itt is, akárcsak a hősi álmot megörökítő
(ázsiai) hun arany övcsatpár esetében,
amelyet az előző részben elemeztem. Nem
világos a számomra, hogy miért tartotta László Gyula a „vadászó” fejedelmet a
„győztes”-nél „jóval fiatalabb”-nak. A képek
ezt nem igazolják. Egyébként is: istenalakokról van szó, akik kortalanok.
A kezdőképpel átellenben, a 3. korongban látható az ún. „állatküzdelem” jelenete. (8. ábra) A kifejezés nem szerencsés, mert nem állatok, hanem alakot
váltott istenek küzdenek itt egymással.
A griff szárnya is ezt jelzi. Újfent emlékeztetnék arra, hogy az állatalakban való
küzdelem a Gömörben feltárt hősepikában is gyakorta szerepel. Legtöbbször „a
feketë fëlhő járásában” (vagy ott is) viaskodnak egymással, ahová mindkét hős
„két bokáját, két tenyerét” összeütve,

azaz átváltozva emelkedik fel. A korsón
azt látjuk, hogy griff támad patás állatra.
Ha ez a jelenet nem a két fél-világi hős
küzdelmének a megjelenítése, mivel volna magyarázható, hogy a következő, 4.
sz. korongban a „győztes” fejedelem egy
olyan vitézt tart az üstökénél fogva a bal
kezében, akinek a viselete megegyezik a
„vadászó” fejedelemével – természetesen
a fejedelmi címet jelző fejdísz nélkül, hiszen az már legyőzöttként nem illeti meg.
Ez az értelmezés egyben magyarázatot
ad László Gyulának arra a dilemmájára
is, hogy a „vadászó” fejedelem ugyanolyan páncélzatban van, mint a „győztes
fejedelem” legyőzöttje.
A „vadászó”, illetve „győztes” fejedelem
gond nélkül megfeleltethető a Gömörben
előkerült hősepika két rivális fél-világi vitézének. A túlsó fél-világ vitéze az ún. „vadászó” fejedelemmel (erre mutat fegyvere,
az íj is!), az innenső fél-világ vitéze pedig
(akinek lándzsája van) az ún. „győztes”
fejedelemmel azonosítható. László Gyula
– a Bolsaja Anyikovszkajában (korábban:
Cserdyn) talált tál ábrázolására is tekintettel – mitológiai testvérpárnak sejtette
őket. A magyar hősepika ezt nem igazolja.
Itt a két rivális hős nem testvérpár.
Szó esett már róla korábban, hogy a két félvilági vitéz küzdelmét követően a győztes
fél nem öli meg ellenfelét, hanem szolgaságba veti. Ezt tapasztaljuk a nagyszentmiklósi 2. számú korsón, a küzdelem utáni
pihenést megörökítő (ázsiai) hun arany övcsatpáron, s ezzel találkozunk a Gömörben
feltárt hősepikában is. Nem lehetetlen,
hogy a győztes fejedelem nyeregkápáján

lévő levágott emberi fej – amelynek magyarázatával még szintén adós a kutatás –
éppen a nagy ellenfelének adott kegyelem
tényét hivatott kiemelni.
Mint arra már utaltam, a hősepikában a
pozitív főhős a Főd-Világnak (szemközti
nézetből) a bal oldalára eső, „innenső”
felében él, míg riválisa a jobb oldalra
eső „túlsó” fél-világot uralja. Ez tökéletes
összhangban van a korsó őket ábrázoló jeleneteinek az elhelyezésével, hisz a
győztes a kezdőképtől balra, a vesztes
pedig jobbra látható.
Az ábrázolásokban megmutatkozó formai
hasonlóság nem feltétlenül jelent azonos
értelmezést. Az antik mitológiából jól ismert, hogy Zeusz beleszeretett Ganümédészbe, a gyönyörű dardániai királyfiba.
Sas képében magával ragadta őt az Olümposzra, ahol halhatatlanságot és örök
fiatalságot ajándékozott neki, és megtette az istenek pohárnokának. László
Gyula, aki rekonstruálható hősepikánk egyes mozzanatait mindig az egyetemes művelődéstörténetbe ágyazva értelmezte, meg is fogalmazta a dilemmát:
„...vajon a Délről származó képet eredeti
tartalmával vették-e át, vagy új tartalmat fejeztek ki vele”. A sasmadár és az
emberi alak ábrázolása a 7. sz. korsón
a görög hagyományban otthonosak számára felidézhette Ganümédésznek Zeusz
általi égberagadását, a steppe népei számára azonban aligha. Ez már csak azért
sem valószínű, mert a 2. számú korsón
az átértelmezett jelenet nem önállóan
áll, hanem egy nyilvánvalóan egységes
tartalmat közvetítő, 4 képből álló együttesnek a része. Kádár Zoltán úgy értékelte, hogy a nagyszentmiklósi 2. sz. korsón
„a képtípusok az utolsó (azaz: a győztes
fejedelem – BKI) kivételével, a mezopotámiai hagyományokat továbbfejlesztő,

hellenisztikus elemeket is magába olvasztó iráni művészetből vezethetők le,
eredeti jelentésük is innen magyarázható.
Azonban már ezeken is több részletmegoldás (főként az antropológiai vonások,
de a triumfáló fejedelem alakja is) arra
utal, hogy a kincsnek ezt a nagy fontosságú – szerintem a kincs egész jelentését, keletkezésének értelmét megmutató
– korsóját is aktuálisan csak a steppei
népek művészi kultúrájának és mitológiájának kereteiben érthetjük meg.”
A nagyszentmiklósi 2. sz. korsó esetében
az ötvös az örökölt kifejezésbeli eszközöket – a megrendelő igényeinek megfelelően – úgy értelmezte újra, illetve a jeleneteket úgy csoportosította, hogy azok
együttese a magyar hősepika lényegi tartalmának tökéletes képi kifejezése legyen.
ÖSSZEGZÉS HELYETT:
A trianoni döntést követő bénultságban,
bódultságban Prohászka Ottokár székesfehérvári megyés püspök, akinek a magyarságélménye Losoncon izmosodott
meg, így fogalmazott:
„Szent László nem tanít, ő nem apostol,
de ő küzd, harcol, s győz a kereszténységért. A nép hajlamait, harci hagyományait, bátorságát, vitézségét lépteti
be az eddig inkább csak tűrő, szenvedő,
csöndes megadású kereszténységbe, s
ezzel vezeti be az Egyházat a magyar
népéletbe. A népnek ugyanis a hős, a dalia, a vitéz harcos tetszik. Az ősi dicsőség
pogány egén ott ragyogtak a hősök, a
magyar kar, a bátor szív, amelytől egy világ reszketett, nem szűnt meg lelkesíteni
a népet, s eddig ez mind hiányzott a kereszténységben. Az emberek meg voltak
ugyan keresztelve, de a nép még nem,
mert a nemzet akkor válik kereszténnyé,
amikor eszményeit keresztelik meg.”

Ennek a szándéknak a jegyében „keresztelték meg” azt a pogány magyar hősi
epikát, amelyet a nagyszentmiklósi kincs
2. számú korsóján a néhai ötvösmester
aranyba foglalt, majd az átértelmezett
történetet legrégibb krónikáinkban és
templomaink falán is megörökítették.
Ám annak ellenére, hogy a „roppantott város”-t Váraddal helyettesítették, hogy a pogány világjárást a
kerlési csatával váltották ki, hogy
a főhős Szőlő-Szűlt-Kálmány / Szëgény
János / Szëgény-Halász-Fëri (s minden bizonnyal az előadó által hivatkozott, ám el nem mondott más történetek főhőse, Bruncik Elemér, illetve
Körtefa János) szerepét Szent László
királyra osztották, hogy ellenfelét,
a Világ-Dumóshátú-Vitézt / GriffmadárVitézt / Feketë-Szurkos-Pajit a kunra
cserélték, Világ-Szépségét pedig a váradi
püspök lányaként, László király nővéreként, illetve Szent Ágnesként (sőt, egyes
vélemények szerint egyenesen Szűz
Máriaként) mutatták be, nem jártak
teljes sikerrel. Igaz, az eredetileg nyilván verses hősepika prózává oldódott,
ugyanakkor viszont egy évezred hagyományait is képes volt magába olvasztani, s még a múlt század 70-es éveiben is élt a gömöri szóhagyományban.
Erről igyekeztem – a terjedelem szabta
korlátok közt – meggyőzni az Olvasót.
Végül álljon itt még két megjegyzés!
A hősepika több mint szakmai kérdés.
Ott a helye legfontosabb nemzeti jelképeink, a himnusz, szózat, címer, zászló,
koronázási jelképek között.
S van abban valami jelképes, hogy az elveszettnek hitt magyar hősepika eddig
ismert legteljesebb szöveglenyomatát
egy cigány származású nemzettársunk
őrizte meg, s adta vissza nekünk.

ON THE ELUSIVE HUNGARIAN HEROIC TALE, PART 3
As part of their evolution, ancient communities reached the stage where stories about supernatural ancestors and those about the common folk were
treated differently. After the emergence of clan society, the former gave rise to heroic poetry and then to epic tales. For more than a century and a half,
scientists have argued that only fragments remain of the hypothetical Hungarian epic tale, told in chronicles and in oral history. Historian István B. Kovács
believes that he found this epic tale in the stories of Viktor Busa from Rimaszécs. The third and final episode presents the historian's belief that the
illustration on vessel number 2 of the Treasure of Nagyszentmiklós is connected to the lost Hungarian epic tale.
 8 . á b r a : A z ú n . „ á l l a t k ü z d e l e m” j e l e n e t e
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A melegedő időjárással új szúnyogfajok
és az általuk terjesztett kórokozók jelennek meg Magyarországon. Az egészségünket veszélyeztető és mezőgazdasági kártevő szúnyogok és legyek elleni
biológiai védekezésben is óriási szerepe van azoknak az állatoknak, például
a fecskéknek (és a denevéreknek), melyek természetes úton csökkentik ezek
számát. Ezért is aggasztó a településeken élő fecskefajok állományainak
ezredfordulót követő megfeleződése,
melynek hátterében az élőhelyek átalakítása (például fészkelőhelyek megszűnése); a táplálékbázis csökkenése (háztáji- és legelőállat-tartás összeomlása,
túlzott kemizálás, nem megfelelően
végzett szúnyogirtás); a klímaváltozás
(például a sár fészekanyag hiánya a
szárazodó tavaszokon), és ami a legmeglepőbb, a kedvezőtlen társadalmi
változások, a fecskefészkek leverése,
a madarak elzavarása áll. Mérési adatokon alapuló becslés alapján minden
fecske körülbelül 1 kg, muslicától a nagyobb légy mérettartományba tartozó
repülő rovart fogyaszt el csak a költési
időszak alatt. Figyelembe véve, hogy
Magyarországról akár kétmillió fecske
is hiányozhat 2010 óta a nyár második
felében, ez azt is jelenti, hogy legalább
kétmillió kg, azaz kétezer tonna kártevő és betegségeket terjesztő rovar évről
évre a környezetünkben marad!

Miközben az elmúlt közel két évtizedben nem
megtizedelődött, hanem sajnos legalább
megfeleződött a hazai fecskeállomány,
azaz mára minden második madár eltűnt
az ereszek alól, a madárcsoport szerepe
a klímaváltozás miatt egyre fontosabbá
válik az emberek, társ- és haszonállataink
egészségvédelme szempontjából.

 Füsti fecske

A FECSKÉKRŐL
Veszélyeztetett társaink
Szöveg, fotó: Orbán Zoltán

A magyarországi füsti fecske, molnárfecske és partifecske állományok az elmúlt
két évtizedben eltérő mértékben, de folyamatosan csökkenő tendenciát mutatnak. A két legfontosabb kiváltó okot: az
élőhelyek nagymértékű átalakítását és a
klímaváltozást az egyes ember nem tudja
befolyásolni, ehhez globális összefogásra
és beavatkozásra van szükség. Kutatási
eredmények alapján a vonuló, közülük is
a hosszú távú, tehát a Szaharától délre
vonuló énekesmadarak között kiemelkedően sok veszélyeztetett faj van. Ennek
hátterében több ok is szerepel: az élőhelyek átalakítása; az őszi gyülekezőhelyek
felszámolódása; a települési szúnyogirtás
és az intenzív mezőgazdálkodás jelentette
környezetszennyezés; a közvetlen emberi
zavarás, a vadászat, a fészkek elpusztítása; a klímaváltozás hatására az extrém
száraz, vagy éppen ellenkezőleg, a csapadékos időszakok gyakoriságának és időtartamának növekedése. Ezeknek a hatásoknak a kiküszöböléséhez összehangolt
környezet- és természetvédelmi akciókra,
a gazdálkodási struktúra átalakítására,
majd a környezeti rendszerek több évtizedes regenerálódására van szükség.
A Magyarországon fészkelő három valódi
fecskefaj: a füsti fecske, a molnárfecske és a partifecske hosszú távú vonuló.
Vándorlási útvonalaik átszelik a Szaharát,
ismert telelőterületeik Közép- és Dél-Afrikában vannak. A legveszélyeztetettebb
partifecskék állománycsökkenése éves
viszonylatban akár 20% (!) is lehet, de a
füsti és a molnárfecskéé is 5−7% között
mozog. Az őszi és tavaszi vonulás, illetve a
telelőterületen töltött hónapok alatt a madarakat érő negatív hatások jelentős ré Füsti fecske
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sze közvetlenül vagy áttételesen időjárási
anomáliákkal: viharokkal, napokig-hetekig
tartó hűvös, csapadékos időszakokkal,
vagy éppen ellenkezőleg, szárazsággal, és
az ebből következő táplálékhiánnyal függ
össze. A füsti fecske erősen kötődik az
állattatáshoz, melynek csökkenése miatt,
tekintve, hogy kevesebb a táplálék a fiókaetetési időszakban, a kolóniák elnéptelenednek. A molnárfecske a leginkább városiasodott fecskefajunk. Amellett, hogy
az aszfalt fedte környezetben nehezen
talál fészeképítő anyagot, a legnagyobb
gondot a közvetlen emberi pusztítás és
a fészkek leverése okozza. A leveszélyeztetettebb a partifecske. Egyszerre akár
több ezer pár a maga vájta fészeküregeit
folyópartok, homokbányák függőleges oldalába készíti. Fészkelőhelyei egyre szűkülnek, jelentős illegális emberi pusztítás
és zavarás fenyegeti.
Számos eszköz áll rendelkezésünkre,
melyek alkalmazásával hozzájárulhatunk e veszteségek csökkentéséhez,
melyben a lakosságnak egyedülállóan
fontos, gyakorlatilag nélkülözhetetlen
szerepe van. Állománycsökkenésük megállítását, megfordítását mindenekelőtt a
meglévő, aktív természetes fészkek és
telepek fokozott védelmével (a fészekleverések hatósági bejelentésével), valamint az ezek mellé még áprilisban kihelyezett műfészkekkel, sárgyűjtőhelyek
létesítésével, valamint az ember−fecske-konfliktusok hátterében álló ürülékpotyogást megszüntető fecskepelenkák
felszerelésével érhetjük el. A lakosság
a parti fecskéket is segítheti költőfalaik felújításával, ásóval, lapáttal történő
függőlegesre faragásával.
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 Látványter vek
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A fecskék bajban vannak. Az előzőekben
bemutatott szakértői tényfejtegetés objektív, tényalapú ismertetése kétségkívül
alátámasztja ezt. A mai gondolkodás és
hozzáállás a későn észlelést és reagálást
mutatja. A segítség a fecskék jelentőségének felismerésében, tolerálásukban és
segítésükben merül ki. Építészként ezeken túl egy összetett megoldással adtam
választ a magyarországi fecskepopuláció
megsegítésére. Olyan házat képzeltem el,
ahol tömegesen oldódhat meg a költőhelyek problémája (épített partfal, ereszaljak, és a látogatók által elkészített fészFöldszinti alaprajz

kek), sikerül az általános szemléletmódon
változtatni (oktatás és megismertetés),
és konkrét munkával, termékkel (madáretető, műfészek, fecskepelenka stb.)
támogathatjuk a madárpopulációt. Ez a
komplex segítségnyújtás a szegedi Vadasparkban, az egykori bányató partjára
tervezett fecskeházban tud megvalósulni.
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Az állatok által termelt trágya a közelbe
vonzza a rovarokat, az így kialakult potenciális fészkelőhelyre pedig az épület
ad választ.
Fontos elv volt számomra, hogy az épület
a helyi, kialakult népi építészetből táplálkozzon – a helyszínen fellelhető anyagokat és megoldásokat mai köntösben fel-

élessze, tovább vigye. Mind formájában,
mind anyagában az (alföldi) népi építészet ihlette – funkciójában mai problémára igyekszik választ adni.
Tartószerkezetét tekintve fontosnak tartottam, hogy ne kizárólag a mai kor mérnöki megoldásaiból épülhessen fel, azaz
ne rétegelt-ragasztott fatartó legyen,
méretezett egyedi acélkapcsolatokkal, illetve a vízszigetelés ne kőolajalapú vagy
műanyag legyen. A tóparton fellelhető
anyagokból és könnyen elérhető fűrészáruból lehet megépíteni , kalákában. Az
agyag talajnedvesség elleni szigetelés
mellett a könnyű vályog aljzatképzésre
hajópadló kerül, a lábazati szint helyett
vályogfalazat indul, a tetőre helyi nád
kerül. A több mint öt méter széles ereszkinyúlással a füsti és molnárfecskéknek
biztosít az épület fészekrakó helyet, míg
a löszös partfalban a leginkább veszélyeztetett partifecske fészkelhet gyurgyalagok társaságában. A látogatói megfigyelés a döntött üvegezésű, speciális
bevonattal kialakított ablakokon keresztül történik két szinten. Az üvegezés külön figyelmet érdemel: a speciális német
(üveg)bevonat képes olyan tartományban visszaverni a fénysugarat, amely a
madarak számára érzékelhető, így nem
repülnek neki. A lábazatig engedett vízfelületek csillanást, fényreflexiót hoznak
létre az üvegen, ezzel tovább segítve a
dinamikus felületváltás érzékeltetését.
A falazatig beengedett víztömeg csökkenti
a madárürülék felhalmozódását és kiszáradt felhalmozódását az ereszaljak alatt.

K e r e s z t m e t s z e t

E m e l e t i a l a p r a j z

PROTECTING THE SWALLOWS – THE SWALLOW HOUSE
In the past two decades or so, the Hungarian swallow population has been decimated to the point where, by now, every second bird has disappeared. As a
result, at least an extra two million kilograms, or two thousand tons, of pests and disease-spreading insects are now free to roam about. Fortunately, we
have several solutions at our disposal to help reduce these losses, and the community plays a key role. Such solutions are, among others, a more vigorous
protection of active natural nests and colonies, the planting of artificial nests and the establishment of mud collection sites in April. Another important
measure would be the installation of swallow diapers under nests to eliminate bird droppings, which is the leading cause behind the enmity many feel
against these birds. The threats lurking along the migration routes must be mitigated as well.
Sometimes it is difficult to gauge how each person can contribute to the effort, considering their abilities and situation. In his thesis, Bence Tóth proposed a
complex solution to help the swallow population in Hungary. He imagined a house where all the issues mentioned above are solved in a single stroke. The scarcity
of nesting sites can be made up for by artificial embankments and eaves, and by having visitors build nests. The general attitude can be changed through
education and awareness-raising. Finally, the failing swallow population can be saved with specific products, such as bird feeders or swallow diapers.
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Az Alföldi Berekfürdőn 1928-ban találtal
hévizet a földgáz kutatása során. Az első
betonmedence 1930-ban épült, hamarosan megjelentek az első szállóépületek,
később új utcák kialakításával nyaralók
is épültek. A fürdőnek kijelölt hatalmas
területet hamarosan elkezdték parkosítani. Ez adja meg ma is az egyik legfontosabb karakterét a fürdőnek. A 60-as
évekre elkészült az 50 méteres úszómedence, a feltörő hévizet 70-es évek végére
gyógyvízzé nyilvánították, így új lendületet a fürdő bővítése. Fedett gyógymedence is épült, megjelentek a különböző
gyógyszolgáltatások. Az ezredfordulóra

kulturálisan is felpezsdült a Karcagtól önállósodott település. Körmendi Lajos szervezte meg az első írótáborokat. Bod László festőművész segítségével megalakult a
Berekfürdői Nagykun Művésztelep is, melyet jelenleg Bráda Tibor festőművész vezet. A fürdő felújítását 2002-ben kezdték
meg, gyermekmedence épült, majd a 60as években készült lapostetős bejárati-főépület átalakítása készült el. Megújultak
és kiegészültek újabb elemekkel a fedett
medencék, melyek fölé új, galériás épületet emeltek. Hayde Tibor mester mellett
közreműködve mindkét vándor diplomamunkaként is jegyzi a fürdő bővítését.
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Mesterek:
Bogos Ernő, Sáros László DLA, Zsigmond László,
Szente-Vargáné Gerencsér Judit,
Hayde Tibor Ervin
Diplomamunkák:
Berekfürdői fürdő bővítése, medencecsarnok tervezése
– Hayde Tibor Ervin munkatársaként
(tervezés: 2013; kivitelezés: 2014–15)
Műemlék posta felújítása, Kenderes
(Mester: Hayde Tibor Ervin; tervezés-kivitelezés: 2018)
Sió csárda, Szekszárd történeti kutatása,
értékleltár készítés és felmérés

Berekfürdő
Építtető: Vaxco Vineyards Kft.
Építészet: NRZST Építészműhely Kft.
Hayde Tibor Ervin
építész vezető tervező,
Hayde Réka Zsuzsanna, Fűrész Gábor,
Ostrozánsky Gellért, Szepesi Ákos
Statika: Hertelendyné Bozó Mária
statikus vezető tervező,
Hertelendy Edina, Vadócz Viktor

 Medencecsarnok homlok zata

Gépészet: Nyeste Zoltán,
Komáromi Dániel
Elektromos tervező: Márczé László
Barlang- és medencetér
üvegfestményei:
Bráda Tibor festőművész
Szobrok: Győrfi Lajos szobrászművész
 E s e r n y ő s k i s l á n y. G y ő r f i L a j o s s z o b r a

ITINER ANT SCHOOL – GR ADUATES IN 2019
The institution of the Itinerant School serves to teach and propagate Hungarian organic architecture. Each year in September, freshly graduated architects
apply for admission by submitting a project with a specific theme. Four to eight young architects will be given the chance each year to work as apprentices to
established architects of the association. For three years, or six semesters, they will take part in the work of different offices while doing individual research
and submitting tenders. Upon graduation from the Itinerant School, they will receive a letter of recommendation from the masters, which, together with
their first completed building, will serve as basis for the degree issued by the examination board. More than 60 architects have graduated from the School,
many of whom have gone on to become masters themselves.
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Hayde Réka Zsuzsanna (1984)
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem építész szak, 2010
Vándordiploma, 2019
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okleveles építészmérnök, BME 2010
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Vándordiploma 2019
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HÍREK
Főépítészi konferencia,
2019
Huszadik alkalommal került átadásra az
Év főépítésze díj. Évente két kategóriában
adományozható elismerés: Az Év főépítésze díjat aktív főépítész, míg a Főépítészi életműdíjat a szakmáját hosszú ideje
gyakorló, illetve nyugdíjba vonuló/vonult
kiváló főépítész kapja.
A díjakat Tihanyban, 2019. szeptember
5-én a XXIV. Országos Főépítészi Konferencián ünnepélyes keretek között adta át
Tósoki Imre, Tihany község polgármestere,
Bujdosó Judit, Tihany község főépítésze,
és Salamin Ferenc, az Országos Főépítészi
Kollégium elnöke. A 2019. évi díjazottak:

Főépítészi életműdíj
Turi Attila, okl. építészmérnök, Budakalász Város és több település volt főépítésze. Összesen 26 éves főépítészi munkásságáért, melynek során szakmai
irányításával, kitartó véleményezésével,
tanácsaival a hagyományos településkép
megújult, a közterületeket rendezték, a
lakóterületek harmonikusan fejlődtek,
miközben megőrizték és továbbgondolták a város építészeti örökségét. Saját
tervezési munkáival példát mutatott, és
meghatározta a településképi követelmények elvárt magas színvonalát. Fontos számára a hely szelleme, a település
kulturális történetének folyamatossága,
a múlt és a jövő összekötése.
Kiemelkedő közösségi tevékenysége is: a
pilisi régió összefogásának elősegítése, az
újjáépítések főépítészi irányítása (a beregi árvíz, illetve a vörösiszap-katasztrófa után), egyetemi oktatói tevékenysége,
építész közéleti aktivitása, fiatal építészeket továbbképző vándoriskolai munkája.

Év főépítésze díj
L. Balogh Krisztina, okl. építészmérnök,
Kaposvár Megyei Jogú Város és Csurgó Város volt főépítésze. Tizenkét éves
eredményes és meghatározó munkájáért,
a városi beruházások magas színvonalú
megvalósításában, az építészeti értékek
megismertetésében, az egyéni stílusú és
eredményes kommunikációban példát
mutató tevékenységéért.
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Az értékvédelem és a műemlékvédelem
területén kiemelkedő szakmai munkát
végzett, ezt könyvekben, folyóiratokban
és előadások során mutatta be a városi
közönségnek, így széles körben ismertette meg az építészeti értékeket és a főépítészi szolgálatot.

Év főépítésze díj
Tényi András, okl. építészmérnök, Nagykőrös Város főépítésze. Tizenhat éves
főépítészi munkásságáért, melynek meghatározó szerepe van abban, hogy Nagykőrös Város ezen időszakban jelentősen
megújult, épített környezete egyre szebb
és értékesebb lett.
Magas színvonalon végzett szakmai tevékenysége, aktív szakmai és közösségi
szervezőmunkájának eredménye megmutatkozik a város kapott elismeréseiben is.
A település építészeti értékeinek köztudatba íródását a lakosság érdemi bevonásával és az egyetemi hallgatók közreműködésével példaértékűen végzi.

Ég és föld között II.
– Előadás-sorozat
a Makovecz Központ
és Archívumban
„Apám fél mondatai erős hangulatként
maradtak meg bennem, és formálták az
életemet. Mondatok, amik a csillagos
égről szóltak, egy tájról, egy fáról, vagy
arról, hogy ő hogyan evett gyerekkorában aludttejet friss kenyérrel... Ezek az
emlékek inspiráltak arra, hogy olyan embereket hívjak a Makovecz Házba, akik
jó eséllyel ugyanerről a világról fognak
nekünk beszélni.” (Makovecz Anna)
Az előadások időpontjai:
2019. október 16. (sze.) 18:00 óra
Mezei Mihály, biodinamikus tanácsadó:
Gazdálkodás ég és föld között II.
2019. november 14. (cs.) 18:00 óra
Herczeg Ágnes tájépítész:
Tájban élünk II.
2019. december 04. (sze.) 18:00 óra
Ambrus Lajos író, szerkesztő:
A kert és az irodalom

Helyszín: Makovecz Központ és Archívum
1125 Budapest, Városkúti út 2.
Információ és regisztráció: A rendezvényeinkre a belépés ingyenes, de a befogadóképességre való tekintettel regisztrációhoz kötött, az office@makovecz.hu
e-mail címen, vagy a (+36) 30 314 4879-es
telefonszámon.

Dr. Kapy Jenő Ybl-díjas építész, egyetemi ta-

V i s e g r á d i É p í t é s z t á b o r,
2019

vándorépítészek emlékezéséből válogatva

Az idei évben augusztus 11–24. között került megrendezésre a BMGE Építészmérnöki Karának Szerves építészet tantárgya
záróeseménye, a Visegrádi Építésztábor.
A tábor hagyományaihoz híven a hallgatók tervei közül közösen kiválasztott
alkotás, Geönczeöl Anna pályaműve
valósult meg az Apátkúti-patak mellett.
A hat méter átmérőjű kupola egy, az itt
élők és kirándulók pihenését szolgáló
fedett-nyitott tér lesz. Az ősz folyamán
felkerül a hiányzó, tetőt díszítő fonat.
A tábor programját esti előadások színesítették: Herczeg Ágnes tájépítésszel,
Kucsera Tamás Gergellyel, az MMA főtitkárával, Bihari Ádám, Szilágyi Szabolcs,
Csóka Balázs építészekkel, Gróf Péter
régésszel és Péterfy László szobrászművésszel találkozhattak a résztvevők.Idén
először az építőtáborhoz gyermekprogram is kapcsolódott. Az egyhetes gyermektábor ideje alatt kavicsképek készültek a patakparton, a visegrádi Áprily Lajos
Általános Iskola tanulóinak tervei alapján.

Év belsőépítésze díj
2019-ben húszéves a magyar belsőépítész közösség szakmai elismerése, az
Év belsőépítésze díj. A díjat Laki Péter
alapította 1998-ban magánkezdeményezésként, a magyar belsőépítészet támogatására, azzal a céllal, hogy a szakmai
zsűri döntése alapján elismerje az adott
évben megvalósult belsőépítészeti munkák közül arra legérdemesebbnek tartott
munka szakmai értékét, különlegességét.
Idén Fülöp Krisztinának ítélték az Év belsőépítésze 2017–18 díjat az Örkény Színház nézőterének és kapcsolódó közlekedési tereinek belsőépítészeti kialakításáért.

nár 2019. augusztus 19-én, 77 éves korában,
hosszú betegség után elhunyt. Búcsúztatása szeptember 17-én volt a Makoveczravatalozóban. Egykori tanítványai, végzett
búcsúzik Tőle szerkesztőségünk.

„Megszállott elhivatottsággal tanított. Nyitott volt, kísérletező kedvű, derűs kedélyű. Újszerű, összetett gondolathálóval
borította be mindannyiszor hallgatóságát, amit a legváratlanabb pillanatban oldott fel sajátos humorával.” Kovács Ágnes

„Az érdeklődő hallgatók részére a műegyetemet szellemileg meghaladó, kreatívabb és szabadabb építészképzést akart
megalkotni. Az építészet oktatását filozófiai rendszere részeként értelmezte, ahogy írta: »A tanító elsősorban gondolkodni
tanít meg, ehhez módszert ad, és csak másodsorban ad át ismereteket. Féléves feladatoknál én sohasem a végeredményen
mérem le tanítványom fejlődését, a végeredmény – úgymond – el is maradhat, de a gondolkodás folyamatainak állomásait
be kell mutatnia. A magasabb rendű képességek kifejlesztéséhez a gondolkodás igen terhes munkáját vállalni kell. (…)
Tanítvány akkor lesz valaki, ha megérett arra, és akkor jön a mester, aki rátalál. Nem a tanítvány választ, hanem fordítva,
mert tanítani csak azt a tanítványt lehet, aki be is tudja fogadni a tanítást.« Az ősi mester-tanítvány viszonyrendszerben
akart – a maga szerény és kedves módján – mester lenni, úgy, hogy magát sohasem nevezte, vagy képzelte annak. Ettől volt
és marad igazi Mester.” Pintér Balázs

„Hitvallása túlmutatott a szakmán, az építészeten, mert ő az embereket, az emberi összefüggéseket és kapcsolatukat vizsgálta. Az építészet egy nyelv és ritmus volt számára. »Csak az lesz jó építész, aki ismeri a nyelvet és jól beszéli« – mondta.”
Bán Zoltán

„Kapy Tanár Úr saját útja, mint ahogy tervezési és oktatási munkája is paradigmaváltás volt sok szempontból és sokunk
számára. Új lehetőségeket mutatott meg, új energiákat és tapasztalásokat adott. Nem véletlen, hogy az általa vezetett
tervező szakmérnöki sok alkotó, elkötelezett építészt adott a szakmának. 60 évesen azt mondta – miközben felszállt egy
hőlégballonnal a Dunakanyarban –, hogy boldog, hiszen elérkezett élete feléhez. Most sem tűnt el, inkább csak feszegeti a
lét paradigmáját, mindig itt marad közöttünk.” Bártfai-Szabó Gábor
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emlékek inspiráltak arra, hogy olyan embereket hívjak a Makovecz Házba, akik
jó eséllyel ugyanerről a világról fognak
nekünk beszélni.” (Makovecz Anna)
Az előadások időpontjai:
2019. október 16. (sze.) 18:00 óra
Mezei Mihály, biodinamikus tanácsadó:
Gazdálkodás ég és föld között II.
2019. november 14. (cs.) 18:00 óra
Herczeg Ágnes tájépítész:
Tájban élünk II.
2019. december 04. (sze.) 18:00 óra
Ambrus Lajos író, szerkesztő:
A kert és az irodalom

Helyszín: Makovecz Központ és Archívum
1125 Budapest, Városkúti út 2.
Információ és regisztráció: A rendezvényeinkre a belépés ingyenes, de a befogadóképességre való tekintettel regisztrációhoz kötött, az office@makovecz.hu
e-mail címen, vagy a (+36) 30 314 4879-es
telefonszámon.

Dr. Kapy Jenő Ybl-díjas építész, egyetemi ta-

V i s e g r á d i É p í t é s z t á b o r,
2019

vándorépítészek emlékezéséből válogatva

Az idei évben augusztus 11–24. között került megrendezésre a BMGE Építészmérnöki Karának Szerves építészet tantárgya
záróeseménye, a Visegrádi Építésztábor.
A tábor hagyományaihoz híven a hallgatók tervei közül közösen kiválasztott
alkotás, Geönczeöl Anna pályaműve
valósult meg az Apátkúti-patak mellett.
A hat méter átmérőjű kupola egy, az itt
élők és kirándulók pihenését szolgáló
fedett-nyitott tér lesz. Az ősz folyamán
felkerül a hiányzó, tetőt díszítő fonat.
A tábor programját esti előadások színesítették: Herczeg Ágnes tájépítésszel,
Kucsera Tamás Gergellyel, az MMA főtitkárával, Bihari Ádám, Szilágyi Szabolcs,
Csóka Balázs építészekkel, Gróf Péter
régésszel és Péterfy László szobrászművésszel találkozhattak a résztvevők.Idén
először az építőtáborhoz gyermekprogram is kapcsolódott. Az egyhetes gyermektábor ideje alatt kavicsképek készültek a patakparton, a visegrádi Áprily Lajos
Általános Iskola tanulóinak tervei alapján.

Év belsőépítésze díj
2019-ben húszéves a magyar belsőépítész közösség szakmai elismerése, az
Év belsőépítésze díj. A díjat Laki Péter
alapította 1998-ban magánkezdeményezésként, a magyar belsőépítészet támogatására, azzal a céllal, hogy a szakmai
zsűri döntése alapján elismerje az adott
évben megvalósult belsőépítészeti munkák közül arra legérdemesebbnek tartott
munka szakmai értékét, különlegességét.
Idén Fülöp Krisztinának ítélték az Év belsőépítésze 2017–18 díjat az Örkény Színház nézőterének és kapcsolódó közlekedési tereinek belsőépítészeti kialakításáért.

nár 2019. augusztus 19-én, 77 éves korában,
hosszú betegség után elhunyt. Búcsúztatása szeptember 17-én volt a Makoveczravatalozóban. Egykori tanítványai, végzett
búcsúzik Tőle szerkesztőségünk.

„Megszállott elhivatottsággal tanított. Nyitott volt, kísérletező kedvű, derűs kedélyű. Újszerű, összetett gondolathálóval
borította be mindannyiszor hallgatóságát, amit a legváratlanabb pillanatban oldott fel sajátos humorával.” Kovács Ágnes

„Az érdeklődő hallgatók részére a műegyetemet szellemileg meghaladó, kreatívabb és szabadabb építészképzést akart
megalkotni. Az építészet oktatását filozófiai rendszere részeként értelmezte, ahogy írta: »A tanító elsősorban gondolkodni
tanít meg, ehhez módszert ad, és csak másodsorban ad át ismereteket. Féléves feladatoknál én sohasem a végeredményen
mérem le tanítványom fejlődését, a végeredmény – úgymond – el is maradhat, de a gondolkodás folyamatainak állomásait
be kell mutatnia. A magasabb rendű képességek kifejlesztéséhez a gondolkodás igen terhes munkáját vállalni kell. (…)
Tanítvány akkor lesz valaki, ha megérett arra, és akkor jön a mester, aki rátalál. Nem a tanítvány választ, hanem fordítva,
mert tanítani csak azt a tanítványt lehet, aki be is tudja fogadni a tanítást.« Az ősi mester-tanítvány viszonyrendszerben
akart – a maga szerény és kedves módján – mester lenni, úgy, hogy magát sohasem nevezte, vagy képzelte annak. Ettől volt
és marad igazi Mester.” Pintér Balázs

„Hitvallása túlmutatott a szakmán, az építészeten, mert ő az embereket, az emberi összefüggéseket és kapcsolatukat vizsgálta. Az építészet egy nyelv és ritmus volt számára. »Csak az lesz jó építész, aki ismeri a nyelvet és jól beszéli« – mondta.”
Bán Zoltán

„Kapy Tanár Úr saját útja, mint ahogy tervezési és oktatási munkája is paradigmaváltás volt sok szempontból és sokunk
számára. Új lehetőségeket mutatott meg, új energiákat és tapasztalásokat adott. Nem véletlen, hogy az általa vezetett
tervező szakmérnöki sok alkotó, elkötelezett építészt adott a szakmának. 60 évesen azt mondta – miközben felszállt egy
hőlégballonnal a Dunakanyarban –, hogy boldog, hiszen elérkezett élete feléhez. Most sem tűnt el, inkább csak feszegeti a
lét paradigmáját, mindig itt marad közöttünk.” Bártfai-Szabó Gábor
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Dr. B. Kovács István (1953)

munkatársa 2009-től, állandó munkatársa 2016-tól.

Salamin Krisztina (1974)

Széchenyi Ferenc-díjas, szlovákiai, Magyar Örökség

2009-től részt vesz a Makovecz Imre életműre vo-

Építész, szociológus. 1997-ben diplomázott tele-

díjas magyar régész, néprajzkutató, gömörológus.

natkozó kormányhatározathoz kapcsolódó tervezési

pülésmérnökként (JPTE–PMMFK), 2001-ben terü-

Tanulmányok: ELTE néprajz–régészet szak (1977),

munkák koordinálásában, tervezésében, kiállítások

let- és településfejlesztés szakirányon szerzett

bölcsészdoktori cím (1985). Két nyelven írt publi-

szervezésében. MNVH elnökségi tag 2016−2019, Kós

szociológus diplomát (ELTE BTK), majd 2004-ben az

kációinak száma különböző szakterületekről több

Károly Egyesülés-tag 2018-tól. Nagypáli és Zalaszent-

ELTE Jogi Továbbképző Intézetében jogi szakokle-

százra rúg, elsősorban néprajzi, régészeti, irodalmi

mihály kistérség megbízott főépítésze (2017−). Zala

veles mérnökként végzett. Jelenleg az Országépítő

és művelődéstörténeti témában. Szerteágazó mun-

Megyei Építészeti Nívódíj (2019).

folyóirat titkára.

Hübner, Peter (1939)

Terdik Bálint (1978)

Építész, a stuttgarti egyetem professzora. Az

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2003), Kós Károly

Csóka Balázs DLA (1979)

„építve tanítás” módszerének meghatározó alakja,

Egyesülés Vándoriskola (2009). Mesterei: Kőszeghy

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

számos ifjúsági közösségi épület (diákszállók, kol-

Attila, Sáros László, Turi Attila, Salamin Ferenc és

kola (2014). Mesterei: Litkei Tamás, Turi Attila, Salamin

légiumok, iskolák) tervezője, a participatív építé-

Makovecz Imre. 2006-tól a Triskell Kft. munkatársa.

Ferenc. Budajenő főépítésze (2015−2017), 2018-tól

szet és a folyamatorientált tervezés elkötelezettje.

Az Országépítő folyóirat szerkesztője.

Zichyújfalu főépítésze, az Év vályogháza díj (2013)

Az építés mint társadalmi folyamat témában

birtokosa, az Országépítő folyóirat szerkesztője. Pro

több tanulmánya jelent meg. Előremutató épí-

Turi Atila (1959)

Architectura díj (2018).

tészeti

térképzésével

Ybl-díjas építész (2003), BME Építészmérnöki

is hozzájárult a környezetében élők társadalmi

Kar (1985). Az Idol Gmk. (1985–87), a MAKONA

integrációjához.

(1987–90) munkatársa, a Triskell Kft. társalapító-

kásságának szerves része a muzeológusi, régészeti,
oktatói, szerkesztői-kiadói, közéleti tevékenység.

Dénes Eszter (1978)

programalkotásával

és

ja (1990–). Budakalász (1995–2019) és Devecser

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2012), PPKE
BTK francia szak. A DNS-Műterem társalapító-

Orbán Zoltán (1968)

főépítésze (2010–2012), a Magyar Építész Kamara

ja, 2013-tól az Országépítő felelős szerkesztője.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egye-

alenöke, az MMA Építőművészeti Tagozat vezetője.

Rendszeresen publikál építészeti témában külön-

sület (MME) szóvivője és a Madárbarát kert prog-

Az MMA rendes tagja (2012). Pest Megye Építésze-

böző folyóiratokban és online felületeken. Pro

ramjának vezetője. Legutóbbi, tizenegyedik könyve,

ti Nívódíj (1997, 1999, 2002, 2003, 2006, 2009),

Architectura díj (2016). A tervezési munkák mel-

a 2019 februárjában megjelent Madárbarátok nagy-

Év főépítésze díj (2011).

lett több mint 15 Településképi Arculati Kézikönyv

könyve is az utóbbi munkaköréhez kapcsolódik. Ezt

társszerzője, szerkesztője.

megelőzően több mint fél évtizeden át az egyesület
társadalmi kapcsolatok igazgatói pozícióját is betöl-

Fülöp Tibor (1985)

tötte. Korábban egy évtizeden át dolgozott a Fővá-

Építész (BME, 2011), Triskell Kft. (2006–2015), MNSK

rosi, valamint a Jászberényi Állat- és Növénykertben,

(2015), a Zalaegerszegi Alfaterv-2000 Kft. külső

utóbbi helyen vezető állatgondozói beosztásban.

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.)

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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Ráday Könyvesház (1092 Bp., Ráday u. 27.)
SZKITIA Nagykereskedés (1063 Bp., Szondi u. 60.)
Vince Kiadó, Műcsarnok könyvesbolt
(1146 Bp., Dózsa György út 37.)

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: Szálloda a Nagycsarnok mögött, Budapest.
É p í t é s z e t : V a d á s z B e n c e , 2 0 1 7. F o t ó : B u j n o v s z k y T a m á s

ÉPKOMPLEX Kft.
ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS

2100 Gödöllő, Rét u. 37.
Tel/fax: +36 (28) 420-995
epkomplex@epkomplex.hu
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87

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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