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A 30 éves Kós Károly Egyesülés ünnepségsorozata
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E lapszám két legfontosabb szövege a Kós Károly Egyesülés megújulásáról szól és a harminc éves jubileumi rendezvénysorozat nyitóeseményén hangzott el. E megújulási igény
és a lapszám többi írása, publikált épülete, azonban egy kis helyzetértékelésért kiált.
A szükséges és kívánatos megújulás kizárólag a korunk által támasztott elvárásoknak
megfelelő életből következhet. Az elmúlt harminc év hagyományainak tisztelete nem jelenthet regressziót, célunk egy új harmónia megteremtése kell, hogy legyen. Ennek alapja
kizárólag az objektív önkép megfogalmazása lehet, helyünk meghatározása a lélek gyarmatosítására törekvő világunkban. Annak minden akadályával és az összes hibánkkal,
esendőségünkkel. Hiába várunk a Megújulásra Alkalmas, Békés Időszakra, csak a személyes felismerésen alapuló önálló cselekvés visz előre. Az Egyesülés megújulását szorgalmazóké és azoké, akikre ez a feladat vár. Akinek van, az adjon, de a közös munkában
mindenki vegyen részt! Ehhez – többek között – a mostani 40-50 év közötti generáció
helyzetbe hozására van szükség, amire e lapszám számos példát hoz.
A Kós Károly Egyesülés jövőjét egyfajta determinációban kell elképzelnünk, mégpedig
tudomásul véve azt, hogy Makovecz Imre „élettengelyének gyémántkeménysége” semelyikünknek sem adatott meg. Nekünk más pályát kell befutnunk, a megújulás mellett
sokkal inkább a kitartásé a jövő egy konstans országépítés mellett, a magyar vidék belső
erőinek segítésével, amiben a Kós Károly Egyesülés tagjai részt vesznek. Emberi történetek ezek, amik nem a pénzről és a személyes érdekekről szólnak, hanem közös célokról
és az időbe vetettségünkről Monorierdőtől Nagygécen és Székelyföldön át a kispesti
Wekerle telepig.
„Régi emberek” vagyunk, ahogy azt Kós Károly írta, ahogy „régi ember” volt Steindl Imre
is, amikor neogóttá „barokktalanította” az e lapszámban bemutatott, középkori eredetű
máriafalvai templomot. És sokszor bizony nemhogy a múlton járunk, ahogy az Sáros
László írásában szerepel, hanem a múltban, amit ma különösen nehéz felvállalni. Közösségünknek sok tekintetben ez a múlthoz való különleges viszony ad erőt a jelenhez
és reményt a jövőbe, a szerves építészet és a Kós Károly Egyesülés jövőjébe, különösen
így, advent idején.
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Az épített környezet embernyelve |
A 30 éves Kós Károly Egyesülés ünnepségsorozata
30th Anniversary of the Kós Károly Association
Kampis Miklós előadása Inaugural Speech by Miklós Kampis
Múlt – Jelen – Jövő (Volt – Van – Lesz) (Sáros László György DLA)
Speech By László Sáros
Kispiac –Wekerle (Füzes András, Tóth Péter DLA)
The Wekerle Farmers Market
A megmaradás szimbóluma – Nagygéc ( Csernyus Lőrinc)
The Church of Persistence – National Memorial Park of Nagygéc
Templom és gyülekezeti ház | Monorierdő (Czégány Sándor)
The Reformed Church of Monorierdő
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Interjú Esztány Győzővel (Erhardt Gábor, Salamin Krisztina)
Interview with Győző Esztány
Családi otthon | Csíkszentlélek (Esztány Győző)
The Home of the Architect
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The Church of Máriafalva
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Interjú Fajcsák Dénessel (Csóka Balázs, Erhardt Gábor)
Interview with Dénes Fajcsák
Újratervezés | Családi ház Cserépfalun (Csóka Balázs)
Redesign – Family Home in Cserépfalu
Lindis Lodge | Luxusvendégház a gleccservölgyben (Terdik Bálint)
Lindis Lodge
Mesterségek és mesteremberek |
Interjú Szűcs Aporral és Szűcs Kenézzel (Salamin Krisztina, Kuli László)
Traditional Craftsmen – A Conversation with Master Potter Apor Szűcs
and Locksmith and Restorer Kenéz Szűcs
Hírek | Könyvajánló

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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MÚLT – JELEN – JÖVŐ
Fotó: Csernyus Lőrinc, Bata Tibor

The quarry of the Pálvölgyi Cave hosted the first event in a series
celebrating the 30th anniversary of the Kós Károly Association. Visitors
were greated by 12 massive flags, raised in a circle on the lawn. The
flags were there to evoke the spiritual history of the association. The
columns beneath the flags were connected by an exhibition presenting
the most recent work of current and former members as well as
Itinerants of the Association.

A Pálvölgyi-barlang kőfejtője adott teret a Kós Károly Egyesülés 30 éves évfordulójára

A 30 éves Kós Károly Egyesülés
ünnepségsorozata

rendezett ünnepségsorozat első rendezvényének 2019. szeptember 29-én, Szent
Mihály napján. A tisztáson kör alakba rendezett, tizenkét hatalmas zászló fogadta a
látogatókat, amelyek méltóságteljesen emelkedtek a magasba. A zászlók az Egyesülés
alapításának szellemi előzményeit idézték meg egy-egy fotó erejéig. A külső kör a
tágabb, a belső kör a közvetlen előzményeket jelenítette meg.

„Tágabb értelemben szellemi előzménynek tekinthető a századforduló
és századelő magyarországi és középeurópai szellemi-építészeti-társadalmi
mozgalmainak egy része – szecesszió,
antropozófia, Fiatalok építészcsoport,
gödöllői művésztelep, Lechner Ödön –,
egészen a múlt századig, a 20. század folyamán ezek továbbérlelődése, és mindenekelőtt Kós Károly élete és működése.
Mindezek a felsorolt szellemi-építészeti
csoportosulások-mozgalmak-személyek
saját szellemi forrásterületüket részben
a középkori európai kultúrában, részben
annak keresztény eredetében, részben
– elsősorban Magyarországon – az ősrégi, keleti eredetű, s az azt őrző magyar népi kultúrában jelölték meg, ezért
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elvileg mindeme forrásterületet is a KKE
előzményének lehet tekinteni, végtelenül
kitágítva az előzmény, a történeti források fogalmát és határait.” (Kampis Miklós:
Homo architectus sum, 81. o., Kós Károly
Alapítvány, 2005.)
A zászlók alatt az oszlopokat egy kiállítás
kötötte össze, amely az Egyesülés jelenlegi, valaha volt tagjai és vándorai egyegy éppen aktuális munkáját mutatta be.

Fábián Éva népdalénekes adta meg. Ünnepi beszédet mondott a rendezvényen
Füleky Zsolt helyettes államtitkár, Kampis
Miklós, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas
építész, a KKE társalapítója, az MMA tagja, valamint Sáros László Ybl-díjas építész,
az MMA és a KKE tagja. Kampis Miklós
megrendítő beszédét József Attila megzenésített verse – A hetedik – mélyítette tovább a Sebő együttes közreműködésével.

Az ünnepséget Jánosi János, az Egyesülés tagja, a rendezvény kurátora nyitotta meg, majd a jelenlévők elhelyezték a
domboldalba a jövőnek szánt üzeneteiket,
amelyeknek egy-egy „megkövesedett levél” (Makovecz Anna tervezte betonlevél)
adott fizikai formát – a zenei hátteret

Besötétedéskor a jelenlévők megtekintették a külön erre az alkalomra készült fényfestéses animációt Lajkó Félix
Madarak című zenéjére.
Az alábbiakban közreadjuk Kampis Miklós
és Sáros László beszédét.
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Alapítvány, 2005.)
A zászlók alatt az oszlopokat egy kiállítás
kötötte össze, amely az Egyesülés jelenlegi, valaha volt tagjai és vándorai egyegy éppen aktuális munkáját mutatta be.

Fábián Éva népdalénekes adta meg. Ünnepi beszédet mondott a rendezvényen
Füleky Zsolt helyettes államtitkár, Kampis
Miklós, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas
építész, a KKE társalapítója, az MMA tagja, valamint Sáros László Ybl-díjas építész,
az MMA és a KKE tagja. Kampis Miklós
megrendítő beszédét József Attila megzenésített verse – A hetedik – mélyítette tovább a Sebő együttes közreműködésével.

Az ünnepséget Jánosi János, az Egyesülés tagja, a rendezvény kurátora nyitotta meg, majd a jelenlévők elhelyezték a
domboldalba a jövőnek szánt üzeneteiket,
amelyeknek egy-egy „megkövesedett levél” (Makovecz Anna tervezte betonlevél)
adott fizikai formát – a zenei hátteret

Besötétedéskor a jelenlévők megtekintették a külön erre az alkalomra készült fényfestéses animációt Lajkó Félix
Madarak című zenéjére.
Az alábbiakban közreadjuk Kampis Miklós
és Sáros László beszédét.
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"(...) Here we are, at the thirtieth anniversary. In the age of János Arany, life expectancy was around 50 years. Today, it is more like 60-70 years. If my
assumption, that the Kós Károly Association will be around for the average lifespan of a person, is true, then it is currently at its midlife milestone. Thirty
years is a very long time, in which you have done a great deal of work, and a lot of things have happened, both good and bad. Dear Itinerants, you hold the
future of the Kós Károly Association in your hands. You are the chosen ones. Why you? Nobody can answer that. All you can do is muster your strength and
reinvigorate the Kós Károly Association. Never forget the wise words Lady Galadriel told Frodo, 'You are a Ringbearer (...). This task was appointed to you
and if you do not find a way, no one will.'"
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Egy töpörödött, félig vak öregember áll
Veletek szemben, ugyanaz az ember, aki
harminc esztendővel ezelőtt, egészen
pontosan 1988. december 10-ére elhívta
magához barátait és barátainak barátait Kaposvárra, ahol is egy kisszövetkezet
tanácstermében egy hosszúra nyúlt tanácskozás után megszületett a döntés
a Kós Károly Egyesülés megalakításáról.
Azok közül az emberek közül, akik ekkor
ezen a tanácskozáson részt vettek, mind
a vendégek oldaláról, mind a házigazdák
oldaláról már nagyon sokan nincsenek az
élők sorában.
A proklamáció eredeti szövege valahogy úgy
hangzott, hogy Magyarország politikai és
gazdasági életének megújítására törekszik,
és nem szól a történet a szellemi élet megújításának szükségességéről, amely pedig
felfogásom szerint az előbbi két témának az
alapja azon egyszerű okból, hogy akármit
akarok tenni politikai vagy gazdasági síkon,
előtte mindenképpen gondolkodnom kell.
Mármost ezért a Kós Károly Egyesülés saját maga definíciójára azt a meghatározást
írta le, hogy ez lesz a szabad szellemi élet
intézményes formája. Mármost mi az a szellemiség, ami ezt a szabad szellemiséget hordozza? Makovecz Imre írta le valahol, hogy
az ő életének van egy tengelye, és ez a tengely az antropozófia, és minden magyarázat
csak ennek ismeretében lehetséges. És most
az előttetek álló öregember néhány szót fog
szólni a saját tablójáról, amelyet nem ő készített, hanem egy nála harmincnyolc évvel
fiatalabb ember, Gábor fiam. Ez a tabló a
kompozíciójával árulkodik. Arról árulkodik,
hogy az én életemnek is van egy tengelye,
amelyet az antropozófia által orientált szellemtudománynak lehet nevezni, jóllehet,
nagyon jól tudom, hogy sem szilárdság,
sem keménység, sem mozdíthatatlanság
szempontjából ez a tengely nem hasonlítható össze Makovecz Imre élettengelyének
gyémántkeménységével. Mindazonáltal ez
egy tengely, egy bázikus szemlélet, egy bázikus gondolkodás tengelye, amelyhez mindig vissza és vissza lehet térni, és amelynek
segítségével bármilyen új jelenség támad,
mindig el lehet igazodni ebben a mostani
tébolyult, értékvesztett világban.
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És most az öregember egy egész más témáról kezd el beszélni látszólag, ez pedig az
öregedés folyamata. Volt egy öreg ír parlamenti képviselő, aki egyszer azt mondta,
nem érti, hogy miért az ifjúságot preferálják mindig, pedig az öregségnek rengeteg
előnye van, momentán egy se jut eszembe.
A valóság ennél persze bonyolultabb, és
úgy gondolom, hogy ha végiggondoljuk, végigelemezzük azt, hogy mi történik egy öregedési folyamatban, akkor − ha szerencsénk
van, és ha az életünk során ezt megalapoztuk −, egy kettős folyamatot látunk kibontakozni. Az egyik az a keserves folyamat, hogy
a fiziológiai létünk teljes mértékben lassanlassan tönkremegy, és eközben az öregember tudata kitágul, egyre tágabb és egyre
szélesebb lesz, egyre jobban fog emlékezni
a legfontosabb emlékeire és tapasztalataira, és tudata egyre inkább fog hasonlítani a
szellemi világ lényeinek tudatához.
Hát, Hölgyeim és Uraim, ez az a szellemi
alap, amelynek révén a Kós Károly Egyesülés megalapíttatott harminc esztendővel ezelőtt. Ha ugyanakkor azt gondoljuk, vagy azt
gondoljátok, hogy csak mi öregszünk meg,
és Ti maradtok ugyanolyan fiatalok, akkor
azért fussunk végig a Kós Károly Egyesülés
tagjainak jelenlegi állapotán. Az a generáció, amely közvetlenül utánunk következett,
ma már a hetvenedik életévén túl van. Azok
a fiatalemberek, akik először a Visegrádi Táborban hallottak tőlem az antropozófiáról,
azok ma már 55 és 60 év között vannak, életük javát leélték. Azok a vándorok, akik az
első vándorciklusban részt vettek, ma már
ugyancsak 50 fölött járnak. Ez a folyamat
elkerülhetetlen, és az egészen biztos, hogy
akármilyen tág tudata van egy öregembernek, egyetlen dolgot már egészen biztosan
nem fog tudni: új impulzust adni a létező világnak. Ennek az egyik legkiválóbb példája
Makovecz Imre volt, aki, amikor a devecseri
újjáépített részt bemutattátok, akkor azt
mondta Nektek, hogy nagyon szép, fiúk, de
a templomot hova gondoltátok? És legyünk
egymáshoz őszinték, Ti sehová nem gondoltátok a templomot, Imre azonban nem egy
új impulzust adott már, hanem önmagát ismételte, mert akkor már nem tudom, hányadik templomát tervezte.

Az emberi élet periódusokra oszlik, zömében hétéves periódusokra. Hét esztendő
alatt valamennyi sejtünket kicseréljük. Hét
esztendő alatt átéljük a gyermekkort, átéljük a kamaszkort, átéljük az ifjúság korát,
és belépünk a felnőttkorba. Ez az öregember húsz évvel ezelőtt, az Egyesülés alapításának tizedik évfordulóján egy kérdést tett
föl, amely kérdés úgy hangzott, hogy: „Vajon
egy olyan élő, eleven organizmus számára,
mint amilyen a Kós Károly Egyesülés akkori hitem szerint volt, az égiek vajon mennyi
időt mértek ki a létezés számára?”. Egy emberi életre eredetileg az égiek 72 évet mértek
ki. Ha valaki 72 esztendeig él, akkor az pontosan 25 920 földi napot él meg, ami számszakilag pontosan megegyezik a sziderikus
napévvel, a platóni világ éveinek számával.
Ez a 12 csillagkép, ami alatt a Nap központja
végigfut 25 920 év alatt, ez van fölfestve a
Kecske utcai tanácskozóterem mennyezetére. Ebből arra lehet következtetni, hogy
a kozmikus világ ritmusai, a makrokozmosz
ritmusai és az emberi élet ritmusai, a mikrokozmosz ritmusai igen pontosan fedik egymást, és most, amikor a kérdést föltettem,
úgy válaszoltam rá, hogy úgy remélem, hogy
az Egyesülés legalább egy emberöltőt tisztességgel kibír. Nos, itt vagyunk a harmincadik születésnapon. Arany János korában az
emberöltőt 50 évre taksálták, ma már ez inkább 60-70 év. Ha tehát igaz az, amit akkor
föltételeztem, hogy egy emberöltőt a Kós
Károly Egyesülés ki fog bírni, akkor most
elérkezett a Kós Károly Egyesülés harmincadik évébe, életének középpontjába.

„NEL MEZZO DEL CAMIN DI
NOSTRA VITA MIRITROVAI PER
UNA SELVA SCURA CHE LA
DIRITTA VIA ERA SMARITA .”
„ A Z EM B ER ÉLE T ÚTJ Á N A K
FELÉN EGY N A GY S ÖTÉ TLŐ
ER D Ő B E J UTOT TA M , M I V EL
A Z I G A Z UTAT N EM LELÉM .”
Dante Isteni színjátékának első három
sora ez, amit most olasz nyelven és
Babits Mihály gyönyörű fordításában
tolmácsoltam Nektek. Ez a három sor
arról tanúskodik, hogy az emberi élet
közepe, középpontja egy kulminációs
pont, egy fordulópont, amely után egészen más történet következik, mint az
azt megelőző időszakban.
Harminc esztendő nagyon hosszú idő,
ez alatt a harminc esztendő alatt irgalmatlan sok munkát végeztetek, irgalmatlan sok történés, esemény, jó és
rossz dolog történt velünk és Veletek.
Nagyon sokan eltávoztak közülünk, és
nagyon sokan voltak, akik hátat fordítottak nekünk. Megéltünk sok külső
és sok belső támadást, és ezeknek a
dolgoknak a következtében az a társa-

ság, amely ma a Kós Károly Egyesülést
vezeti, úgy látszik, hogy kissé belefáradt, belefásult az elmúlt harminc év
küzdelmeibe, és nagyon furcsa helyzet,
nagyon furcsa állapot kezdődik most.
A Kós Károly Egyesülés ugyanis szervezeti és gazdasági életének megújítására
készül. Ismét nem vetődik fel a szellemi megújulás szükségessége, ami pedig
felfogásom szerint az előbbi két dolognak az alapja, és éppen ezért most végezetül Hozzátok fordulok, Vándorok.
Akkor is, ha itt vagytok, és akkor is, ha
nem vagytok itt. Azokhoz is fordulok,
akik voltak vándorok, és azokhoz is fordulok, akik most vándorok, és azokhoz
is fordulok, akik valaha majd lesznek
vándorok, ha lesznek. Ti vagytok a Kós
Károly Egyesülés jövőjének letéteményesei, és most Gandalf mester szavait
fogom idézni nektek a Gyűrűk Urából,
amelyeket Frodóhoz intézett. Az egyik
mondat így hangzik: „Nem örülsz neki,
hogy ebben az időben kell élned, én se
örülök, de azt nem tudjuk eldönteni,
hogy mikor élünk, mi csak azt tudjuk
eldönteni, hogy mi a teendő, ha már itt
vagyunk”. A másik mondat így hangzik:
„Te vagy a választott, hogy miért te vagy
a választott, erre a kérdésre nincs válasz. Nehogy azt hidd, hogy azért vagy
te a választott, mert te vagy a legokosabb, a legerősebb és a legügyesebb.
Erre a kérdésre, még egyszer mondom,
nincs válasz. Nem tehetsz mást, mint
hogy összeszeded minden erődet, hogy

a feladatnak meg tudjál felelni”. Nos,
Tisztelt Vándorok, Ti vagytok a Kós
Károly Egyesülés jövőjének hordozói,
letéteményesei. Ti vagytok a választottak. Hogy miért választottak ki Benneteket, erre a kérdésre nincs válasz.
Azt lehet csak csinálni, hogy összeszeditek minden erőtöket, ami csak van,
hogy meg tudjatok felelni a Kós Károly
Egyesülés megújítása feladatának, és
soha ne feledjétek el Galadriel tünde asszony szavait, amiket ugyancsak
Frodónak mondott: „Te vagy a gyűrűhordozó, ha te nem tudod, hogy mit
kell cselekedni, akkor rajtad kívül senki
más nem fogja tudni”. Ezért arra kérlek
Benneteket, Vándorok, fogjátok meg
egymás kezét, és szerveződjetek össze.
Gondoljátok végig mindazt, ami Veletek
történt, mert Imre azt mondta egyszer,
hogy a Kós Károly Egyesülés egy szellemi nagyhatalom. Ti megmerítkeztetek
ennek a szellemi nagyhatalomnak a
szellemi erőterében, és így éltétek le az
életeteket egész mostanáig. Most pedig feladat van. Feladat van: a Kós Károly Egyesülés megújításának feladata.
Azt kívánom Nektek, hogy meg tudjátok ragadni egymás kezét, azt kívánom
Nektek, hogy meg tudjatok felelni ennek a feladatnak, azt kívánom Nektek,
hogy megtaláljátok a sűrű erdőben való
botorkálás helyett az igaz utat, a Kós
Károly Egyesülés jövőjének útját az
Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Úristennek a nevében. Ámen.
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"(...) Here we are, at the thirtieth anniversary. In the age of János Arany, life expectancy was around 50 years. Today, it is more like 60-70 years. If my
assumption, that the Kós Károly Association will be around for the average lifespan of a person, is true, then it is currently at its midlife milestone. Thirty
years is a very long time, in which you have done a great deal of work, and a lot of things have happened, both good and bad. Dear Itinerants, you hold the
future of the Kós Károly Association in your hands. You are the chosen ones. Why you? Nobody can answer that. All you can do is muster your strength and
reinvigorate the Kós Károly Association. Never forget the wise words Lady Galadriel told Frodo, 'You are a Ringbearer (...). This task was appointed to you
and if you do not find a way, no one will.'"

08

Egy töpörödött, félig vak öregember áll
Veletek szemben, ugyanaz az ember, aki
harminc esztendővel ezelőtt, egészen
pontosan 1988. december 10-ére elhívta
magához barátait és barátainak barátait Kaposvárra, ahol is egy kisszövetkezet
tanácstermében egy hosszúra nyúlt tanácskozás után megszületett a döntés
a Kós Károly Egyesülés megalakításáról.
Azok közül az emberek közül, akik ekkor
ezen a tanácskozáson részt vettek, mind
a vendégek oldaláról, mind a házigazdák
oldaláról már nagyon sokan nincsenek az
élők sorában.
A proklamáció eredeti szövege valahogy úgy
hangzott, hogy Magyarország politikai és
gazdasági életének megújítására törekszik,
és nem szól a történet a szellemi élet megújításának szükségességéről, amely pedig
felfogásom szerint az előbbi két témának az
alapja azon egyszerű okból, hogy akármit
akarok tenni politikai vagy gazdasági síkon,
előtte mindenképpen gondolkodnom kell.
Mármost ezért a Kós Károly Egyesülés saját maga definíciójára azt a meghatározást
írta le, hogy ez lesz a szabad szellemi élet
intézményes formája. Mármost mi az a szellemiség, ami ezt a szabad szellemiséget hordozza? Makovecz Imre írta le valahol, hogy
az ő életének van egy tengelye, és ez a tengely az antropozófia, és minden magyarázat
csak ennek ismeretében lehetséges. És most
az előttetek álló öregember néhány szót fog
szólni a saját tablójáról, amelyet nem ő készített, hanem egy nála harmincnyolc évvel
fiatalabb ember, Gábor fiam. Ez a tabló a
kompozíciójával árulkodik. Arról árulkodik,
hogy az én életemnek is van egy tengelye,
amelyet az antropozófia által orientált szellemtudománynak lehet nevezni, jóllehet,
nagyon jól tudom, hogy sem szilárdság,
sem keménység, sem mozdíthatatlanság
szempontjából ez a tengely nem hasonlítható össze Makovecz Imre élettengelyének
gyémántkeménységével. Mindazonáltal ez
egy tengely, egy bázikus szemlélet, egy bázikus gondolkodás tengelye, amelyhez mindig vissza és vissza lehet térni, és amelynek
segítségével bármilyen új jelenség támad,
mindig el lehet igazodni ebben a mostani
tébolyult, értékvesztett világban.
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És most az öregember egy egész más témáról kezd el beszélni látszólag, ez pedig az
öregedés folyamata. Volt egy öreg ír parlamenti képviselő, aki egyszer azt mondta,
nem érti, hogy miért az ifjúságot preferálják mindig, pedig az öregségnek rengeteg
előnye van, momentán egy se jut eszembe.
A valóság ennél persze bonyolultabb, és
úgy gondolom, hogy ha végiggondoljuk, végigelemezzük azt, hogy mi történik egy öregedési folyamatban, akkor − ha szerencsénk
van, és ha az életünk során ezt megalapoztuk −, egy kettős folyamatot látunk kibontakozni. Az egyik az a keserves folyamat, hogy
a fiziológiai létünk teljes mértékben lassanlassan tönkremegy, és eközben az öregember tudata kitágul, egyre tágabb és egyre
szélesebb lesz, egyre jobban fog emlékezni
a legfontosabb emlékeire és tapasztalataira, és tudata egyre inkább fog hasonlítani a
szellemi világ lényeinek tudatához.
Hát, Hölgyeim és Uraim, ez az a szellemi
alap, amelynek révén a Kós Károly Egyesülés megalapíttatott harminc esztendővel ezelőtt. Ha ugyanakkor azt gondoljuk, vagy azt
gondoljátok, hogy csak mi öregszünk meg,
és Ti maradtok ugyanolyan fiatalok, akkor
azért fussunk végig a Kós Károly Egyesülés
tagjainak jelenlegi állapotán. Az a generáció, amely közvetlenül utánunk következett,
ma már a hetvenedik életévén túl van. Azok
a fiatalemberek, akik először a Visegrádi Táborban hallottak tőlem az antropozófiáról,
azok ma már 55 és 60 év között vannak, életük javát leélték. Azok a vándorok, akik az
első vándorciklusban részt vettek, ma már
ugyancsak 50 fölött járnak. Ez a folyamat
elkerülhetetlen, és az egészen biztos, hogy
akármilyen tág tudata van egy öregembernek, egyetlen dolgot már egészen biztosan
nem fog tudni: új impulzust adni a létező világnak. Ennek az egyik legkiválóbb példája
Makovecz Imre volt, aki, amikor a devecseri
újjáépített részt bemutattátok, akkor azt
mondta Nektek, hogy nagyon szép, fiúk, de
a templomot hova gondoltátok? És legyünk
egymáshoz őszinték, Ti sehová nem gondoltátok a templomot, Imre azonban nem egy
új impulzust adott már, hanem önmagát ismételte, mert akkor már nem tudom, hányadik templomát tervezte.

Az emberi élet periódusokra oszlik, zömében hétéves periódusokra. Hét esztendő
alatt valamennyi sejtünket kicseréljük. Hét
esztendő alatt átéljük a gyermekkort, átéljük a kamaszkort, átéljük az ifjúság korát,
és belépünk a felnőttkorba. Ez az öregember húsz évvel ezelőtt, az Egyesülés alapításának tizedik évfordulóján egy kérdést tett
föl, amely kérdés úgy hangzott, hogy: „Vajon
egy olyan élő, eleven organizmus számára,
mint amilyen a Kós Károly Egyesülés akkori hitem szerint volt, az égiek vajon mennyi
időt mértek ki a létezés számára?”. Egy emberi életre eredetileg az égiek 72 évet mértek
ki. Ha valaki 72 esztendeig él, akkor az pontosan 25 920 földi napot él meg, ami számszakilag pontosan megegyezik a sziderikus
napévvel, a platóni világ éveinek számával.
Ez a 12 csillagkép, ami alatt a Nap központja
végigfut 25 920 év alatt, ez van fölfestve a
Kecske utcai tanácskozóterem mennyezetére. Ebből arra lehet következtetni, hogy
a kozmikus világ ritmusai, a makrokozmosz
ritmusai és az emberi élet ritmusai, a mikrokozmosz ritmusai igen pontosan fedik egymást, és most, amikor a kérdést föltettem,
úgy válaszoltam rá, hogy úgy remélem, hogy
az Egyesülés legalább egy emberöltőt tisztességgel kibír. Nos, itt vagyunk a harmincadik születésnapon. Arany János korában az
emberöltőt 50 évre taksálták, ma már ez inkább 60-70 év. Ha tehát igaz az, amit akkor
föltételeztem, hogy egy emberöltőt a Kós
Károly Egyesülés ki fog bírni, akkor most
elérkezett a Kós Károly Egyesülés harmincadik évébe, életének középpontjába.

„NEL MEZZO DEL CAMIN DI
NOSTRA VITA MIRITROVAI PER
UNA SELVA SCURA CHE LA
DIRITTA VIA ERA SMARITA .”
„ A Z EM B ER ÉLE T ÚTJ Á N A K
FELÉN EGY N A GY S ÖTÉ TLŐ
ER D Ő B E J UTOT TA M , M I V EL
A Z I G A Z UTAT N EM LELÉM .”
Dante Isteni színjátékának első három
sora ez, amit most olasz nyelven és
Babits Mihály gyönyörű fordításában
tolmácsoltam Nektek. Ez a három sor
arról tanúskodik, hogy az emberi élet
közepe, középpontja egy kulminációs
pont, egy fordulópont, amely után egészen más történet következik, mint az
azt megelőző időszakban.
Harminc esztendő nagyon hosszú idő,
ez alatt a harminc esztendő alatt irgalmatlan sok munkát végeztetek, irgalmatlan sok történés, esemény, jó és
rossz dolog történt velünk és Veletek.
Nagyon sokan eltávoztak közülünk, és
nagyon sokan voltak, akik hátat fordítottak nekünk. Megéltünk sok külső
és sok belső támadást, és ezeknek a
dolgoknak a következtében az a társa-

ság, amely ma a Kós Károly Egyesülést
vezeti, úgy látszik, hogy kissé belefáradt, belefásult az elmúlt harminc év
küzdelmeibe, és nagyon furcsa helyzet,
nagyon furcsa állapot kezdődik most.
A Kós Károly Egyesülés ugyanis szervezeti és gazdasági életének megújítására
készül. Ismét nem vetődik fel a szellemi megújulás szükségessége, ami pedig
felfogásom szerint az előbbi két dolognak az alapja, és éppen ezért most végezetül Hozzátok fordulok, Vándorok.
Akkor is, ha itt vagytok, és akkor is, ha
nem vagytok itt. Azokhoz is fordulok,
akik voltak vándorok, és azokhoz is fordulok, akik most vándorok, és azokhoz
is fordulok, akik valaha majd lesznek
vándorok, ha lesznek. Ti vagytok a Kós
Károly Egyesülés jövőjének letéteményesei, és most Gandalf mester szavait
fogom idézni nektek a Gyűrűk Urából,
amelyeket Frodóhoz intézett. Az egyik
mondat így hangzik: „Nem örülsz neki,
hogy ebben az időben kell élned, én se
örülök, de azt nem tudjuk eldönteni,
hogy mikor élünk, mi csak azt tudjuk
eldönteni, hogy mi a teendő, ha már itt
vagyunk”. A másik mondat így hangzik:
„Te vagy a választott, hogy miért te vagy
a választott, erre a kérdésre nincs válasz. Nehogy azt hidd, hogy azért vagy
te a választott, mert te vagy a legokosabb, a legerősebb és a legügyesebb.
Erre a kérdésre, még egyszer mondom,
nincs válasz. Nem tehetsz mást, mint
hogy összeszeded minden erődet, hogy

a feladatnak meg tudjál felelni”. Nos,
Tisztelt Vándorok, Ti vagytok a Kós
Károly Egyesülés jövőjének hordozói,
letéteményesei. Ti vagytok a választottak. Hogy miért választottak ki Benneteket, erre a kérdésre nincs válasz.
Azt lehet csak csinálni, hogy összeszeditek minden erőtöket, ami csak van,
hogy meg tudjatok felelni a Kós Károly
Egyesülés megújítása feladatának, és
soha ne feledjétek el Galadriel tünde asszony szavait, amiket ugyancsak
Frodónak mondott: „Te vagy a gyűrűhordozó, ha te nem tudod, hogy mit
kell cselekedni, akkor rajtad kívül senki
más nem fogja tudni”. Ezért arra kérlek
Benneteket, Vándorok, fogjátok meg
egymás kezét, és szerveződjetek össze.
Gondoljátok végig mindazt, ami Veletek
történt, mert Imre azt mondta egyszer,
hogy a Kós Károly Egyesülés egy szellemi nagyhatalom. Ti megmerítkeztetek
ennek a szellemi nagyhatalomnak a
szellemi erőterében, és így éltétek le az
életeteket egész mostanáig. Most pedig feladat van. Feladat van: a Kós Károly Egyesülés megújításának feladata.
Azt kívánom Nektek, hogy meg tudjátok ragadni egymás kezét, azt kívánom
Nektek, hogy meg tudjatok felelni ennek a feladatnak, azt kívánom Nektek,
hogy megtaláljátok a sűrű erdőben való
botorkálás helyett az igaz utat, a Kós
Károly Egyesülés jövőjének útját az
Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Úristennek a nevében. Ámen.
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Sáros László György DLA

Régvolt ifjúkorom botrányköve az idő. Na,
nem a dátumokra gondolok, bár azzal is
voltak, s vannak mindenféle gondjaim, így
már akkor tudtam, hogy krónikásnak sem
felelnék meg, nemhogy történésznek. Persze, ezért sosem is akartam. Mármint azzá
lenni. Mint tette azt néhai Gerle János.
Szóval nem ez volt a bajom. Hanem az,
hogy hol van? Lehet persze ezen a kérdésen értetlenkedni, de ne. Segítek.
A kérdésem arra vonatkozik, hogy helyileg hol van? Mármint az idő. Mert ahhoz,
hogy keresni tudjam, legalább azt kellett
tudnom, hogy mindezt merre tegyem.
Mert persze az is megkérdőjelezhető,
hogy mi értelme van ezeket a hellyel ös�szekapcsolni? Talán csak az, hogy nekem
a hely is komoly kapaszkodó.
Amikor először jártam Prágában az ortodox zsidó temetőben, ahol is persze
fényképeztem mindaddig, míg a filmjeim
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el nem fogytak (bizony ám, mert ez akkor még filmre ment), pedig akkorra már
Kálmán Pistáék is otthagytak. Elmentek
megmelegedni a maró hideg elől egy kocsmába. Egyszer csak rám szólt valaki, pedig
én akkor már azt hittem, egyedül vagyok,
hogy miféle magatartás az, ahogy én ott
„közlekedem”? Merthogy nem bánt-e,
amiért én ott halottakon járkálok? Nem
vagyok én annyira slágfertig, hogy rávághattam volna, képtelenség, amit a szememre hány, hiszen ott nyolc méter mélyen, avagy magasan (na, ki-ki döntse el,
melyik számára a képszerűbb) sírok vannak. Mert azt is az idő hozta. Rakva egymásra, csak az epitaphokat őrző köveket
hozták mindig följebb, mert ugyan kellett
a hely, de az emlék is.
Minő egybeesés, úgy harminc éve, hogy
megtervezhettem az egri Flóra Szállót.
Na, ekkor ütött be a válasz. A múlt lent
van. Alattunk. Persze nem azért, mert mi

„felülmúltuk”, hanem azért, mert okszerűen oda került. Nem akarok nagyképű
lenni, de mint Prágában, mi azon járunk.
Néha magabiztosan, néha kétségekkel,
gyötrelmekkel megpakolva. Néha meg
büszkén. Vagy szerényen. Ismerjük a kérdést: „Uraságod mire olyan szerény?”. Hát
pontosan erre. Hogy állhatunk azon, amit
az idő hozott, s adott nekünk. Na, ez a
Múlt, avagy a Volt.
És akkor? És akkor vagyunk mi itt, most
éppen harmincévesen (szép is lenne),
de ünnepelve. A jelenben. Tisztelettel
felhívom mindenki figyelmét, hogy ennél nincs jelenebb. Itt kell helytállnunk.
Azon, amink van. A múltunkon. Van, aki
ezt felismeri, van, aki nem. De még jobb,
ha látja. (És itt nem a „halottlátókra” gondolok.) A jelen képesség. A jelen képessége. Képesek vagyunk-e felfogni helyzetünket? Feladatainkat? Urambocsá!,
küldetésünket?

Vissza Egerbe. Makovecz Benjaminnal
létrehoztam egy négy oszlopon álló tetőt,
ami amúgy a ház recepciója volt. Négy
hengeren. Négy tükörhengeren. Ami kicsiny, házméretű volt a térben. Ahol is
az anamorphosis szerkesztési elvével
láthatóvá tettük a múltat. Ami a padlón
megjelent. Furcsa, torz formában, ám a
tükörkép azt helyre tette. Valódi imaginációvá.Sárkányokként, őslényekként. Az
akkori jelen számára. A látók számára.
És mi van azokkal, akik erre képtelenek?
Akik ezt nem látják? A szemantikai vakokkal? Semmi. Nincs semmi baj. Nekik
ott a múlt padlója, az érinthető történet. Szép, akár színes formában. Ők is
társaink. A saját képességeikkel. Na, ez
a Jelen. Vagyis ez a Van.

jük. Amikor is megszűnik a Jelen, avagy a
Most. De még egy kis időre találkozhatunk
azokkal, akik fontosak voltak. Ám idő akkor is lesz. Az idő, ami eldönti helyünket.
Mert abban senki ne tévedjen. Nem ő dönti el. Hanem az idő. Ilyen egyszerű. Ilyen
hihetetlenül egyszerű. Ilyen botrányosan
egyszerű. Na, ezért beszéltem az elején
„botránykőről”. Ezért is. Mert aki az időben
elvész, az nem csak ott.

De az idő nem áll meg. Ha vagytok még/
vagyunk még tíz év múlva, meg húsz év
múlva, amikor is majd itt (vagy ott) már
egészen más áll, újra meg lehet nézni, hogy
mindaz működik-e, amit itt elmotyogtam.
A Jövő felettünk van. („Haza a magasban?”) A Lesz. Elérhető-e a magasság?
Micsoda kérdés? Hát persze. Csak nyújtózkodni kell. Vagy nem. De akkor is elér-

Amikor is megállunk kicsit, gondolván,
hogy ezzel az idő is megáll kicsit (de nem),
hogy számot adjunk. Például mindazoknak, akik létrehozták ezt a közösséget.
Közös-e még ez a „ség”? A szükségszerűség, a rátermett-ség, a becsületes-ség, a
naprakész-ség, az egyenes-ség, a felelősség, az időszerű-ség, a színes-ség, a
segítőkész-ség, a képes-ség?

Ünnep van. Mi az ünnep? Kedvencem,
a Wikipédia, „a szabad enciklopédia”
így ír: „Az ünnep fogalmának jelentése:
olyan naptári időtartam, amely valamilyen szempontból fontosabb eseménynek, személynek állít emléket, és rendszeresen megünneplik.”

Mit mondana Makovecz Imre? Boldog
lenne? Kicsit. Talán. Arra a mostani megállásunk kurta idejére. A most kezdődő
Héttorony fesztiválra. Az abban bejárható helyekre. Az ott fellépőkre. Amúgy meg
ezt követően azt hiszem, hogy nem.
Mert van itt is kicsinyes-ség, irigy-ség,
esetlen-ség, dőre-ség, felelőtlen-ség. Mint
az életben. Sokáig csak azt hittük, hogy a
mások által élt életben.
Csak mi másként indultunk. És ha meg
akarunk felelni akkori vállalásainknak,
úgy ismételten elővehető az önismeret, a
belátás, a lehetőségeinkben még mindig
meglévő erő. Ha élnénk vele.
Tudom, hogy egy ünnepség végén nem
jó ilyeneket hallani. Különösen nem, ha
felismerjük benne felelősségünket. Nem
fogadkozások kellenek. Nem. Erő kell,
belátás és – talán a legfontosabb – NEM,
a legfontosabb, a megújulás. Mert még
mindig lehet. Mert erre, hiszem és vallom,
még mindig nincs késő. Mert még itt vagyunk. Mert még tehetünk érte. Mert ez a
Jelen. Mert ez a Van.

SPEECH BY LÁSZLÓ GYÖRGY SÁROS DLA
The inaugural speech of architect László György Sáros DLA was delivered at the Pálvölgyi Cave with the occasion of the 30th anniversary of the Kós
Károly Egyesülés. Title: Past/Present/Future (There Was/There Is/There Will Be) Just a few thoughts worthy of attention. "The past is down. Beneath us.
Not because we outshine it, but because it was always meant to be there. At the risk of sounding conceited, we are treading on the past. Sometimes
confidently and at other times burdened by torments. Sometimes with pride. Or modesty. "What are you so modest of?", so goes the joke. Well, this is our
answer. We are proud, or modest, of beind able to stand on what time has given us. In other words, of our past; the things that were. Here we are, thirty
years old (oh, I wish), and celebrating. In the present. I humbly put forward that nothing will be more present than this very moment. This is where we must
make our stand. On the things we have. On our past. Some are quick to realize the truth of it, some are not. Even better if they can see it with their eyes.
The present is an ability. The ability of being present. Are we capable of understandig our situation? Our duties? God forbid, our mission? Well, this is the
Present. This is what there Is. The future is above us. ("Homeland Aloft", or "Haza a magasban", as Gyula Illyés put it?) The things that Will Be. Can we reach
up that high? Is that even a question? Of course we can. We just need to stretch a bit. Or not. Still, we are going to reach it. The time when the Present, or
the Now, will cease to exist. But, for a short time, we will meet those who were important to us. Time will continue to exist. Time is what determines our
place. This much should be clear to everybody. It is not us who decide. Time decides. It is as simple as that. So incredibly simple. So outrageously simple."
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Régvolt ifjúkorom botrányköve az idő. Na,
nem a dátumokra gondolok, bár azzal is
voltak, s vannak mindenféle gondjaim, így
már akkor tudtam, hogy krónikásnak sem
felelnék meg, nemhogy történésznek. Persze, ezért sosem is akartam. Mármint azzá
lenni. Mint tette azt néhai Gerle János.
Szóval nem ez volt a bajom. Hanem az,
hogy hol van? Lehet persze ezen a kérdésen értetlenkedni, de ne. Segítek.
A kérdésem arra vonatkozik, hogy helyileg hol van? Mármint az idő. Mert ahhoz,
hogy keresni tudjam, legalább azt kellett
tudnom, hogy mindezt merre tegyem.
Mert persze az is megkérdőjelezhető,
hogy mi értelme van ezeket a hellyel ös�szekapcsolni? Talán csak az, hogy nekem
a hely is komoly kapaszkodó.
Amikor először jártam Prágában az ortodox zsidó temetőben, ahol is persze
fényképeztem mindaddig, míg a filmjeim
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el nem fogytak (bizony ám, mert ez akkor még filmre ment), pedig akkorra már
Kálmán Pistáék is otthagytak. Elmentek
megmelegedni a maró hideg elől egy kocsmába. Egyszer csak rám szólt valaki, pedig
én akkor már azt hittem, egyedül vagyok,
hogy miféle magatartás az, ahogy én ott
„közlekedem”? Merthogy nem bánt-e,
amiért én ott halottakon járkálok? Nem
vagyok én annyira slágfertig, hogy rávághattam volna, képtelenség, amit a szememre hány, hiszen ott nyolc méter mélyen, avagy magasan (na, ki-ki döntse el,
melyik számára a képszerűbb) sírok vannak. Mert azt is az idő hozta. Rakva egymásra, csak az epitaphokat őrző köveket
hozták mindig följebb, mert ugyan kellett
a hely, de az emlék is.
Minő egybeesés, úgy harminc éve, hogy
megtervezhettem az egri Flóra Szállót.
Na, ekkor ütött be a válasz. A múlt lent
van. Alattunk. Persze nem azért, mert mi

„felülmúltuk”, hanem azért, mert okszerűen oda került. Nem akarok nagyképű
lenni, de mint Prágában, mi azon járunk.
Néha magabiztosan, néha kétségekkel,
gyötrelmekkel megpakolva. Néha meg
büszkén. Vagy szerényen. Ismerjük a kérdést: „Uraságod mire olyan szerény?”. Hát
pontosan erre. Hogy állhatunk azon, amit
az idő hozott, s adott nekünk. Na, ez a
Múlt, avagy a Volt.
És akkor? És akkor vagyunk mi itt, most
éppen harmincévesen (szép is lenne),
de ünnepelve. A jelenben. Tisztelettel
felhívom mindenki figyelmét, hogy ennél nincs jelenebb. Itt kell helytállnunk.
Azon, amink van. A múltunkon. Van, aki
ezt felismeri, van, aki nem. De még jobb,
ha látja. (És itt nem a „halottlátókra” gondolok.) A jelen képesség. A jelen képessége. Képesek vagyunk-e felfogni helyzetünket? Feladatainkat? Urambocsá!,
küldetésünket?

Vissza Egerbe. Makovecz Benjaminnal
létrehoztam egy négy oszlopon álló tetőt,
ami amúgy a ház recepciója volt. Négy
hengeren. Négy tükörhengeren. Ami kicsiny, házméretű volt a térben. Ahol is
az anamorphosis szerkesztési elvével
láthatóvá tettük a múltat. Ami a padlón
megjelent. Furcsa, torz formában, ám a
tükörkép azt helyre tette. Valódi imaginációvá.Sárkányokként, őslényekként. Az
akkori jelen számára. A látók számára.
És mi van azokkal, akik erre képtelenek?
Akik ezt nem látják? A szemantikai vakokkal? Semmi. Nincs semmi baj. Nekik
ott a múlt padlója, az érinthető történet. Szép, akár színes formában. Ők is
társaink. A saját képességeikkel. Na, ez
a Jelen. Vagyis ez a Van.

jük. Amikor is megszűnik a Jelen, avagy a
Most. De még egy kis időre találkozhatunk
azokkal, akik fontosak voltak. Ám idő akkor is lesz. Az idő, ami eldönti helyünket.
Mert abban senki ne tévedjen. Nem ő dönti el. Hanem az idő. Ilyen egyszerű. Ilyen
hihetetlenül egyszerű. Ilyen botrányosan
egyszerű. Na, ezért beszéltem az elején
„botránykőről”. Ezért is. Mert aki az időben
elvész, az nem csak ott.

De az idő nem áll meg. Ha vagytok még/
vagyunk még tíz év múlva, meg húsz év
múlva, amikor is majd itt (vagy ott) már
egészen más áll, újra meg lehet nézni, hogy
mindaz működik-e, amit itt elmotyogtam.
A Jövő felettünk van. („Haza a magasban?”) A Lesz. Elérhető-e a magasság?
Micsoda kérdés? Hát persze. Csak nyújtózkodni kell. Vagy nem. De akkor is elér-

Amikor is megállunk kicsit, gondolván,
hogy ezzel az idő is megáll kicsit (de nem),
hogy számot adjunk. Például mindazoknak, akik létrehozták ezt a közösséget.
Közös-e még ez a „ség”? A szükségszerűség, a rátermett-ség, a becsületes-ség, a
naprakész-ség, az egyenes-ség, a felelősség, az időszerű-ség, a színes-ség, a
segítőkész-ség, a képes-ség?

Ünnep van. Mi az ünnep? Kedvencem,
a Wikipédia, „a szabad enciklopédia”
így ír: „Az ünnep fogalmának jelentése:
olyan naptári időtartam, amely valamilyen szempontból fontosabb eseménynek, személynek állít emléket, és rendszeresen megünneplik.”

Mit mondana Makovecz Imre? Boldog
lenne? Kicsit. Talán. Arra a mostani megállásunk kurta idejére. A most kezdődő
Héttorony fesztiválra. Az abban bejárható helyekre. Az ott fellépőkre. Amúgy meg
ezt követően azt hiszem, hogy nem.
Mert van itt is kicsinyes-ség, irigy-ség,
esetlen-ség, dőre-ség, felelőtlen-ség. Mint
az életben. Sokáig csak azt hittük, hogy a
mások által élt életben.
Csak mi másként indultunk. És ha meg
akarunk felelni akkori vállalásainknak,
úgy ismételten elővehető az önismeret, a
belátás, a lehetőségeinkben még mindig
meglévő erő. Ha élnénk vele.
Tudom, hogy egy ünnepség végén nem
jó ilyeneket hallani. Különösen nem, ha
felismerjük benne felelősségünket. Nem
fogadkozások kellenek. Nem. Erő kell,
belátás és – talán a legfontosabb – NEM,
a legfontosabb, a megújulás. Mert még
mindig lehet. Mert erre, hiszem és vallom,
még mindig nincs késő. Mert még itt vagyunk. Mert még tehetünk érte. Mert ez a
Jelen. Mert ez a Van.

SPEECH BY LÁSZLÓ GYÖRGY SÁROS DLA
The inaugural speech of architect László György Sáros DLA was delivered at the Pálvölgyi Cave with the occasion of the 30th anniversary of the Kós
Károly Egyesülés. Title: Past/Present/Future (There Was/There Is/There Will Be) Just a few thoughts worthy of attention. "The past is down. Beneath us.
Not because we outshine it, but because it was always meant to be there. At the risk of sounding conceited, we are treading on the past. Sometimes
confidently and at other times burdened by torments. Sometimes with pride. Or modesty. "What are you so modest of?", so goes the joke. Well, this is our
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10 év gondolatai, kudarcai és sikerei sűrűsödnek egy épületbe a Gutenberg körút,
a Nádasdy utca és a Pannonia út által határolt háromszög alakú területen a Wekerle
telepen. Ezekből kötök egy csokorra valót
épületismertetés helyett, mert szervesen a
házhoz tartoznak, annak részei lettek. Bár az
emlékezet szálait illékonyabb anyagból szövik, mint a tetőt tartó falakat, mégis sokszor
a törékenyebbnek tartott emlékek maradnak
csak ránk a porból porrá változó építőanyagok helyett.
A piactervezés fordulatos történte megérdemli a felelevenítést. A piac története megmutatja, hogy érdemes hinni az álmainkban,
mert sok-sok kitartással és némi szerencsével azok előbb utóbb meg is valósulhatnak.

KISPIAC
WEKERLE
Építészet, szöveg:
Füzes András, Tóth Péter DL A
Fotó: Jurassza Zsófia
Szöveg: Dénes Eszter
 Tá v lat i k ép, s z a b a d k é z i v á z lat
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100 évvel a kispesti munkástelep telep
építésének megkezdésére emlékezve,
2008-ban egész éves ünnepségsorozatot tartottak a helyiek és Kispest Önkormányzata. Ehhez kívántunk néhányan
csatlakozni a Kós Károly Egyesülés Építész Vándoriskolájából is, ha már névadó építész példaképünk éppen ennek
a telepnek a főterére kiírt pályázatot
nyerte meg. Az általa 1912-ben felvetett
elképzelés valósult meg végül a követ-

kező évtizedekben a világháború okozta országos megroppanás ellenére is.
A rajzolással egybekötött ünneplésre
szavaztunk, így felkerestük Gyulai István főépítész urat, hogy javasoljon nekünk olyan tervezési helyszínt a telepen,
amin lehetne még javítani. Így történt,
hogy végül Kispest Önkormányzata és
a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája
meghívásos építészeti ötletpályázatot írt
ki a wekerlei kispiac bódésorának meg-

újítására. A pályázaton az akkori vándoriskolások java része indult és olyan
érdekes végeredmény született, ahol
győztesként két teljesen eltérő tervet
hirdettek ki. A készítőiket pedig felkérték
a későbbi közös továbbtervezésre és az
együttműködésre az önkormányzattal.
A két tervet összedolgozni lehetetlenség lett volna ezért megegyeztünk Füzes Andrással, hogy új tervet készítünk,
akkor még nem sejtve, hogy a folyamat
bő egy évtizedig fog tartani és közben
lesz alkalmunk elsajátítani a csapatban
dolgozás rejtelmeit is. Az első pályázat
során még nem volt pénzügyi forrás az
elképzelés mögött, de a kerület vezetésében megfogant a gondolat a terület
rendezésének szükségességéről. Néhány
évnyi lappangás után 2013-ban született
meg az első olyan pályamunkánk az Önkormányzat felkérésére , mely a megvalósulás reményével kecsegtetett, de ez
a változat nem nyert a fővárosnál támogatást. Rá három évre újabb lehetőség,
újabb tervezés. Ezúttal támogatást nyert
a piac, viszont apró szépséghibaként az
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Tömegvázlatok, szabadkézi rajz

Felelős tervező:
Füzes András, Tóth Péter DLA
Építész munkatársak:
Faragó Melinda, Kis Kálmán,
Mérő Máté
Főépítész:
Gyulai István, Berencz Ibolya
beruházásszervező: Horváth Gyula
A díszítő motívumok tervezésében
részt vevő vándorok:
Boór Bernadett, Faragó Melinda,
Harmath-Gyetvai Enikő,
Tóth Bence Péter, Radev Gergő,
Szilágyi Szabolcs, Juhász Balázs
Átadás: 2019

elnyert összeg csak a támogatott program töredékét fedezte volna. Így ismét
nekiveselkedtünk, hogy megkíséreljük az
eredeti gondolatokat még takarékosabb
köntösbe öltöztetni. 2018 hozta meg a
fordulópontot, amikor az engedélyes tervek mellé végül a Kispesti Önkormányzat jelentős önerős forrást biztosított
a fővárosi támogatás mellé, így átbillentünk a holtponton és a megvalósu-
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lási szakaszba fordult az épület sorsa.
Az évek során sok-sok piacot terveztünk
ugyanarra az egy szem telekre, viszont
egy „matematikai állandó” végig kísért
minket minden tervezési programban: a
meglévő, véletlenszerűen kialakult bódék alapterületéhez tizednégyzetméter
pontossággal kellett alkalmazkodnunk
az összes változatnál. Ezen csavart még
egyet az utolsó tervezési kör, amikor az
új épület telepítését úgy kellett megoldanunk, hogy a teljes építési időszak alatt
zavartalan legyen a piac működése, mert
az árusok költöztetésére szánt keretre
nem volt fedezet. Az eredmény a háromszög befogóiba szerkesztett új épülettömeg lett, mely az eddig hiányzó fedettnyitott, galériás őstermelői résszel, egy
közösségi klubteremmel, és a szükséges
kiszolgálóterekkel kiegészülve fogadta
magába az üzlethelyiségeket.
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A kivitelezés záró akkordjaként elbontott bódéváros végül udvariasan átadta
a helyet a két épületszárny által körbeölelt zárható belső udvarnak, ahova
a nagyobb vásárok tudnak kitelepülni.
Berencz Ibolya főépítész asszony az
évek során mindvégig szakmai és emberi támogatását adta a piac megvalósulása érdekében. Itt kötelességem
még megemlíteni Faragó Melinda építész kolléganőnket, aki az utolsó nekirugaszkodásunkkor alkotó- és segítő
társunk volt a munkában. Vándorként
érkezett az irodába, de immáron a Vándoriskola elvégzésével maga is mesterré érett. Melinda részletek iránti
fogékonysága tovább gazdagította az
épületet. Őt dicséri az önálló alkotás-

ként is értelmezhető piac felirat a Gutenberg körúti homlokzaton. Tervezett
összecsukható asztalokat az őstermelői részre, cégéreket minden árus számára, hirdetőtáblát, egységes betűtípust; egyszóval mindent, ami a rész
és egész viszonyából következik ennél
az épületnél. Mi csak ámultunk és reménykedtünk, hogy minél több apró
mozaikdarabka röppen át a valóságba
az általa megálmodott sokszínű, de
mégis egységben tartott mikrovilágból.
A kivitelezés véghajrájában érkezett
hozzám a felkérés a Vándoriskola hallgatóitól, hogy szeretnének egy irodalátogatást nálunk és egyben megtekintenék az épülő piacot is. Az időpont
természetesen a lehető legsűrűbben
terhelt időszakra esett - és most utólag
belegondolva - majdnem napra pontosan 10 évvel követte az első pályázat eredményhirdetését. Az ilyenkor
szokásos időhiánytól szenvedve úgy
gondoltam, hogy csak akkor teszünk
eleget az ifjúság felkérésének, ha elkötelezettségük jeléül részt vesznek egy
közös játékban. Andrással megbeszéltük, hogy a homlokzatokra tervezett éppen gyártás előtt álló - fém díszítő
elemeket lehetne színesíteni, ha a vándorok egyéni ízlésükkel megfűszerezve
új rajzolatot terveznének ezeknek a lapoknak. Megkötésként csak a geometriához és a fémlemezek lézeres vágástechnikájához kellett alkalmazkodniuk.

Inspirációként a Kós Károly féle grafikák és a mintákat a helyszínhez kötő
gondolatok szolgáltak.
Bár volt kockázata annak, hogy feltételhez szabtuk a látogatást, a minipályázatunkra beérkezett alkotások
minden kétségünket eloszlatták. Egészen lenyűgöző volt látni és átélni,
ahogy az új díszek felgazdagították és
tovább értelmezték a mi eredeti építészeti gondolatinkat. Születtek a piaci élethez szorosan kapcsolódó szép
grafikák. Mindemelett a nap-hold csillagos univerzumtól Budapest stilizált
felülnézeti rajzán és címerállatain keresztül eljutunk egészen a Wekerle térképéig, ahol az utcahálózat rajza egybecseng a csillag motívumával. Mindez
úgy alakult ilyen egységessé, hogy a
pályázat titkos volt és egymás munkáit csak a leadás után ismerhették
meg a résztvevők. A végeredmény régi
vándoriskolás szokás szerint egyszerű
szavazással dőlt el. Minden beadott
munka ötletgazdája összeállította a
maga rangsorát és ezek összesítéséből
kerültek ki a megvalósításra ajánlott
lapok. Az Önkormányzat részéről volt
annyi rugalmasság, hogy az eredetitől eltérő új díszek legyártására rászánták a többletidőt és költségeket.
Sok mindenről lehetne még mesélni,
10 év elvégre hosszú idő. Zárásként álljon
itt még egy gondolat útravalónak Kós Károly – Régi Kalotaszeg című könyvéből:

„Üzenetet írok mindazoknak, akik közülünk valók voltak és elindultak új
világba, új emberek közé, mindazoknak, akik új utakat akarnak törni, és
rombolni akarnak mindent, ami régi.
Üzenek nektek, ti új emberek, én a régi
ember. Valamikor nemrégen még többen jártuk ezeket a hegyeket. Sokan
és fiatalok mind és magyarok mind,
de megapadtunk. Többen más utakra
fordultak, könnyebb utakra. Sima völgyi utakra tértek, mert nehéz hegyet
járni. De én itt maradtam a hegyek között. Járom a tövises ösvényt és hos�szú esztendőkön által körülfújt fagyos
szél és perzselt a nap és nemsokára talán az utolsó leszek az utolsók között.
De lesznek, akik utánam jönnek, az én
maradékaim. Amikor én már elpihentem, erős ifjú lábakkal nyomomba lépnek ők. És nem szállnak le a hegyről,
hogy láncos rabjai legyenek hírnek,
dicsőségnek és idegen kultúrának.
Mert erősek lesznek. Hatalmasok és
magyarok. Az én lábam nyomát pedig
eltemeti a hó, de síromon sosem lesz
korhadt a fejfa, de a felém boruló domb
virágos lesz mindig, tudom. És emlegetni fognak engem is, apáimat is az én
véreim. Az én munkámat folytatják ők
az én életem örökkévaló lesz bennük.”

THE WEKERLE FARMERS MARKET
The story of the market proves that it is worth believing in our dreams, because they may come true one day, if we are perseverant and lucky enough. The
Local Government of Kispest and the Itinerant School of the Kós Károly Association launched an invitation for an architectural design competition intended
to renew the row of shops at the Wekerle farmers market. In the end, a couple of widely different designs were announced as winners. The concept owners
were invited to cooperate with the local government for further planning. Since it would have been impossible to combine the two plans, architects Péter
Tóth and András Füzes joined forces to create a new plan. Little did they realize that the process would take over a decade and, in the meanwhile, they will
learn important lessons about working in a team. A key design constraint was to adapt to the existing floor plans with a precision of the order of a tenth
of a square meter. As a final twist, the construction was required not to disturb the operation of the market in any way, since no funds were available for
the relocation of the vendors. The result was a new complex of buildings, wedged between the legs of the triangle, including the premises for small-scale
producers, a community club room and the necessary spaces for customers. In the last phase of the construction, the old stalls were demolished, and was
replaced by a lockable patio surrounded by the two wings of the building, suitable for holding larger fairs.

Országépítő 2019|04

16

17

A kivitelezés záró akkordjaként elbontott bódéváros végül udvariasan átadta
a helyet a két épületszárny által körbeölelt zárható belső udvarnak, ahova
a nagyobb vásárok tudnak kitelepülni.
Berencz Ibolya főépítész asszony az
évek során mindvégig szakmai és emberi támogatását adta a piac megvalósulása érdekében. Itt kötelességem
még megemlíteni Faragó Melinda építész kolléganőnket, aki az utolsó nekirugaszkodásunkkor alkotó- és segítő
társunk volt a munkában. Vándorként
érkezett az irodába, de immáron a Vándoriskola elvégzésével maga is mesterré érett. Melinda részletek iránti
fogékonysága tovább gazdagította az
épületet. Őt dicséri az önálló alkotás-

ként is értelmezhető piac felirat a Gutenberg körúti homlokzaton. Tervezett
összecsukható asztalokat az őstermelői részre, cégéreket minden árus számára, hirdetőtáblát, egységes betűtípust; egyszóval mindent, ami a rész
és egész viszonyából következik ennél
az épületnél. Mi csak ámultunk és reménykedtünk, hogy minél több apró
mozaikdarabka röppen át a valóságba
az általa megálmodott sokszínű, de
mégis egységben tartott mikrovilágból.
A kivitelezés véghajrájában érkezett
hozzám a felkérés a Vándoriskola hallgatóitól, hogy szeretnének egy irodalátogatást nálunk és egyben megtekintenék az épülő piacot is. Az időpont
természetesen a lehető legsűrűbben
terhelt időszakra esett - és most utólag
belegondolva - majdnem napra pontosan 10 évvel követte az első pályázat eredményhirdetését. Az ilyenkor
szokásos időhiánytól szenvedve úgy
gondoltam, hogy csak akkor teszünk
eleget az ifjúság felkérésének, ha elkötelezettségük jeléül részt vesznek egy
közös játékban. Andrással megbeszéltük, hogy a homlokzatokra tervezett éppen gyártás előtt álló - fém díszítő
elemeket lehetne színesíteni, ha a vándorok egyéni ízlésükkel megfűszerezve
új rajzolatot terveznének ezeknek a lapoknak. Megkötésként csak a geometriához és a fémlemezek lézeres vágástechnikájához kellett alkalmazkodniuk.

Inspirációként a Kós Károly féle grafikák és a mintákat a helyszínhez kötő
gondolatok szolgáltak.
Bár volt kockázata annak, hogy feltételhez szabtuk a látogatást, a minipályázatunkra beérkezett alkotások
minden kétségünket eloszlatták. Egészen lenyűgöző volt látni és átélni,
ahogy az új díszek felgazdagították és
tovább értelmezték a mi eredeti építészeti gondolatinkat. Születtek a piaci élethez szorosan kapcsolódó szép
grafikák. Mindemelett a nap-hold csillagos univerzumtól Budapest stilizált
felülnézeti rajzán és címerállatain keresztül eljutunk egészen a Wekerle térképéig, ahol az utcahálózat rajza egybecseng a csillag motívumával. Mindez
úgy alakult ilyen egységessé, hogy a
pályázat titkos volt és egymás munkáit csak a leadás után ismerhették
meg a résztvevők. A végeredmény régi
vándoriskolás szokás szerint egyszerű
szavazással dőlt el. Minden beadott
munka ötletgazdája összeállította a
maga rangsorát és ezek összesítéséből
kerültek ki a megvalósításra ajánlott
lapok. Az Önkormányzat részéről volt
annyi rugalmasság, hogy az eredetitől eltérő új díszek legyártására rászánták a többletidőt és költségeket.
Sok mindenről lehetne még mesélni,
10 év elvégre hosszú idő. Zárásként álljon
itt még egy gondolat útravalónak Kós Károly – Régi Kalotaszeg című könyvéből:

„Üzenetet írok mindazoknak, akik közülünk valók voltak és elindultak új
világba, új emberek közé, mindazoknak, akik új utakat akarnak törni, és
rombolni akarnak mindent, ami régi.
Üzenek nektek, ti új emberek, én a régi
ember. Valamikor nemrégen még többen jártuk ezeket a hegyeket. Sokan
és fiatalok mind és magyarok mind,
de megapadtunk. Többen más utakra
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THE WEKERLE FARMERS MARKET
The story of the market proves that it is worth believing in our dreams, because they may come true one day, if we are perseverant and lucky enough. The
Local Government of Kispest and the Itinerant School of the Kós Károly Association launched an invitation for an architectural design competition intended
to renew the row of shops at the Wekerle farmers market. In the end, a couple of widely different designs were announced as winners. The concept owners
were invited to cooperate with the local government for further planning. Since it would have been impossible to combine the two plans, architects Péter
Tóth and András Füzes joined forces to create a new plan. Little did they realize that the process would take over a decade and, in the meanwhile, they will
learn important lessons about working in a team. A key design constraint was to adapt to the existing floor plans with a precision of the order of a tenth
of a square meter. As a final twist, the construction was required not to disturb the operation of the market in any way, since no funds were available for
the relocation of the vendors. The result was a new complex of buildings, wedged between the legs of the triangle, including the premises for small-scale
producers, a community club room and the necessary spaces for customers. In the last phase of the construction, the old stalls were demolished, and was
replaced by a lockable patio surrounded by the two wings of the building, suitable for holding larger fairs.
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A WEKERLE PIAC PÁLYÁZATHOZ

ISMÉTLŐDŐ MINTÁZATOK A WEKERLETELEPEN

Harmath-Gyetvay Enikő

Boór Bernadett

Vándorok egymás között gyakran
beszélgettünk arról, hogy milyen jó
lenne házi pályázatokon megméretni, egymást a munkáinkon keresztül jobban megismerni, ezzel a közös
munkával valami maradandót alkotni.
Aztán idén év elején Füzes András és
Tóth Péter, az egykori, piac tervezésére kiírt vándorpályázat győztesei,
lehetőséget adtak a fiatal, KKE-közeli
építészeknek, hogy ők is részesei legyenek a wekerlei épület megvalósulásának. Mini-pályázatot hirdettek,
melyben a ház homlokzataira kerülő
fémlemezek ornamentikájának kitalálását bízták ránk. Két megkötés volt: a
technológia sajátossága, és az inspiráció forrása: Kós Károly díszítőstílusa.
A határidő rövidsége ellenére ritkán
tapasztalt buzgalommal láttunk neki
a feladatnak, hiszen a kisléptékű projektre igazán nem mondhatta senki,
hogy nem fér bele az idejébe. Érkeztek is szép számmal a pályaművek,
melyek annyi félék voltak, ahány félék az alkotók: volt aki kimondottan a
kós-i örökséget emelte be munkájába,
volt aki hagyományos, piacolós témákat dolgozott fel, s születtek konkrétan a helyszínre reagáló mintázatok is.
Utóbbi kategóriába tartozik az én fémlemezem is, a „Wekerle-alaprajz”. Amikor elkezdtem a feladattal foglalkozni,
eszembe sem jutott, hogy ennyire direkt
városépítészeti utalás lesz a befutó
megoldásom. Kós grafikáit és házait végigtanulmányozva arra voltam kíváncsi,
ő milyen épületdíszeket alkalmazott,
honnan inspirálódhatott, így jutottam
el a sokat rajzolt székelykapukig és
kopjafákig. S a kopjafafaragás geometrikus szerkesztettsége volt az, amelyet
végül összekapcsoltam a wekerlei úthálózat mintázatával. Így jutottam kerülő
úton egy első ránézésre nagyon direkt
megoldáshoz, és a lemez homlokzatra
kerülésével így lehettem részese egy
olyan feladatnak, amiben a különböző
vándorgenerációk munkája összeért.
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Két kalapos úriember sétál az épülő
munkástelepen. Az egyik az első szakállnélküli miniszter, a másik a híres erdélyi
építész. Munkás-helyzet, elintézetlen
lakhatások, infláció és ezekre válaszoló
állami lehetőségek – amiről beszélgetnek. A fiatal kalapos egy viseltes bőrerszényt vesz elő zsebéből.
– Uram?
– Kérem. – tolja el a felkínált dohányt
az öreg.
– Várjon csak! – veszi mégis kézbe a
bőrtartót. Csak most látja, milyen ornamentika díszíti.
– Otthoni. – vágja rá a fiatal.
Az öreg mosolyogva bólint, érti, tudja,
miről van szó.
– A további terveket gyorsan elő kellene
állítani. Kérem, hozzon még magával
építészeket a fiatalok közül!
Most a másik bólint, és beleszippantva
pipájába összeírja fejben, kiket kell értesíteni az elkövetkezendő napokban.
Ahogy sétálnak tovább, már hallani a kőfaragó kalapácsok csattogását…
A Kós Károly tér egy kapualjából egy
csoport fiatal lép ki a fogvacogtató téli
hidegbe.
– Erre! - az idősebbek céltudatosan
vezetik a kis nyájat, a fiatalabbak
ide-oda forgatják fejüket, nem gyakran járnak itt, így még nem teltek be a
Wekerletelep látványával.
A tértől sugárirányba kifelé indulnak, és
nem messze, a régi, szedett-vedett piac
mellett állnak meg. De az összevisszaságnak helye már nincs, épül az új piac.
– Ezekre a helyekre kerülnének tehát
amiket megterveztetek. - mutat a pályázat egyik kiírója az épülő piacra. Itt kint
nyolc, illetve belül is van négy hely.
Majd a munkaterület szélén a kerítést
elmozdítva szabad utat engednek a kis
csoportnak.
– Szabadon tervezzetek, az elmondott
irányadó méreteken kívül egyedül azt
kérném még tőletek, hogy az erdélyi gótika

formavilágát használjátok a telep épületeinek megformálásában! Jó? Isten veletek!
– nyúl kalapjáért a nyurga erdélyi.
Akik csak a helyiségben vannak, négyenöten, félkörben állnak. Eddig mind izgatottan figyeltek, most az új tervezési feladat örömével, mosolyogva búcsúznak.
Miután a kis társaság az épületet végigjárva minden műszaki részletét megvizsgálta, az irodába visszatérve egy asztal
felett hallgatják meg egymást, hogy az
izgalmas tervezési feladat során ki miből
indult ki és hová jutott. Az tervpályázatot lebonyolítók egy homlokzatot görgetnek az asztalra, ahová mindenkinek be
kell illesztenie saját munkáját. Majd mikor minden fémlemez megtalálja helyét,
társadalmi problémák építészeti válaszai
kerülnek elő. A mezőgazdaság hangsúlyának hiánya, a vidék kiüresedése, a lakóközösségek szétzilálódása.
A Wekerletelep nagyon jó minta. Itt van
lakóközösség, folyamatosan színes és
egyedi programokkal van tele a telep.
Sokan bejárnak egy-egy ünnepi alkalomra azok közül is, akik nem itt laknak. És
építészeti minőségében is kiemelkedő. Ha
ilyen feladatokra vágyunk… Kós Károly és
a „Fiatalok” építészcsoport után Kós Károly Egyesülés, a legjobb helyen vagyunk,
mi új „fiatalok”, a Vándoriskola tagjai.

KISPIAC – WEKERLE

18

A WEKERLE PIAC PÁLYÁZATHOZ

ISMÉTLŐDŐ MINTÁZATOK A WEKERLETELEPEN

Harmath-Gyetvay Enikő

Boór Bernadett

Vándorok egymás között gyakran
beszélgettünk arról, hogy milyen jó
lenne házi pályázatokon megméretni, egymást a munkáinkon keresztül jobban megismerni, ezzel a közös
munkával valami maradandót alkotni.
Aztán idén év elején Füzes András és
Tóth Péter, az egykori, piac tervezésére kiírt vándorpályázat győztesei,
lehetőséget adtak a fiatal, KKE-közeli
építészeknek, hogy ők is részesei legyenek a wekerlei épület megvalósulásának. Mini-pályázatot hirdettek,
melyben a ház homlokzataira kerülő
fémlemezek ornamentikájának kitalálását bízták ránk. Két megkötés volt: a
technológia sajátossága, és az inspiráció forrása: Kós Károly díszítőstílusa.
A határidő rövidsége ellenére ritkán
tapasztalt buzgalommal láttunk neki
a feladatnak, hiszen a kisléptékű projektre igazán nem mondhatta senki,
hogy nem fér bele az idejébe. Érkeztek is szép számmal a pályaművek,
melyek annyi félék voltak, ahány félék az alkotók: volt aki kimondottan a
kós-i örökséget emelte be munkájába,
volt aki hagyományos, piacolós témákat dolgozott fel, s születtek konkrétan a helyszínre reagáló mintázatok is.
Utóbbi kategóriába tartozik az én fémlemezem is, a „Wekerle-alaprajz”. Amikor elkezdtem a feladattal foglalkozni,
eszembe sem jutott, hogy ennyire direkt
városépítészeti utalás lesz a befutó
megoldásom. Kós grafikáit és házait végigtanulmányozva arra voltam kíváncsi,
ő milyen épületdíszeket alkalmazott,
honnan inspirálódhatott, így jutottam
el a sokat rajzolt székelykapukig és
kopjafákig. S a kopjafafaragás geometrikus szerkesztettsége volt az, amelyet
végül összekapcsoltam a wekerlei úthálózat mintázatával. Így jutottam kerülő
úton egy első ránézésre nagyon direkt
megoldáshoz, és a lemez homlokzatra
kerülésével így lehettem részese egy
olyan feladatnak, amiben a különböző
vándorgenerációk munkája összeért.

Országépítő 2019|04

19

Két kalapos úriember sétál az épülő
munkástelepen. Az egyik az első szakállnélküli miniszter, a másik a híres erdélyi
építész. Munkás-helyzet, elintézetlen
lakhatások, infláció és ezekre válaszoló
állami lehetőségek – amiről beszélgetnek. A fiatal kalapos egy viseltes bőrerszényt vesz elő zsebéből.
– Uram?
– Kérem. – tolja el a felkínált dohányt
az öreg.
– Várjon csak! – veszi mégis kézbe a
bőrtartót. Csak most látja, milyen ornamentika díszíti.
– Otthoni. – vágja rá a fiatal.
Az öreg mosolyogva bólint, érti, tudja,
miről van szó.
– A további terveket gyorsan elő kellene
állítani. Kérem, hozzon még magával
építészeket a fiatalok közül!
Most a másik bólint, és beleszippantva
pipájába összeírja fejben, kiket kell értesíteni az elkövetkezendő napokban.
Ahogy sétálnak tovább, már hallani a kőfaragó kalapácsok csattogását…
A Kós Károly tér egy kapualjából egy
csoport fiatal lép ki a fogvacogtató téli
hidegbe.
– Erre! - az idősebbek céltudatosan
vezetik a kis nyájat, a fiatalabbak
ide-oda forgatják fejüket, nem gyakran járnak itt, így még nem teltek be a
Wekerletelep látványával.
A tértől sugárirányba kifelé indulnak, és
nem messze, a régi, szedett-vedett piac
mellett állnak meg. De az összevisszaságnak helye már nincs, épül az új piac.
– Ezekre a helyekre kerülnének tehát
amiket megterveztetek. - mutat a pályázat egyik kiírója az épülő piacra. Itt kint
nyolc, illetve belül is van négy hely.
Majd a munkaterület szélén a kerítést
elmozdítva szabad utat engednek a kis
csoportnak.
– Szabadon tervezzetek, az elmondott
irányadó méreteken kívül egyedül azt
kérném még tőletek, hogy az erdélyi gótika

formavilágát használjátok a telep épületeinek megformálásában! Jó? Isten veletek!
– nyúl kalapjáért a nyurga erdélyi.
Akik csak a helyiségben vannak, négyenöten, félkörben állnak. Eddig mind izgatottan figyeltek, most az új tervezési feladat örömével, mosolyogva búcsúznak.
Miután a kis társaság az épületet végigjárva minden műszaki részletét megvizsgálta, az irodába visszatérve egy asztal
felett hallgatják meg egymást, hogy az
izgalmas tervezési feladat során ki miből
indult ki és hová jutott. Az tervpályázatot lebonyolítók egy homlokzatot görgetnek az asztalra, ahová mindenkinek be
kell illesztenie saját munkáját. Majd mikor minden fémlemez megtalálja helyét,
társadalmi problémák építészeti válaszai
kerülnek elő. A mezőgazdaság hangsúlyának hiánya, a vidék kiüresedése, a lakóközösségek szétzilálódása.
A Wekerletelep nagyon jó minta. Itt van
lakóközösség, folyamatosan színes és
egyedi programokkal van tele a telep.
Sokan bejárnak egy-egy ünnepi alkalomra azok közül is, akik nem itt laknak. És
építészeti minőségében is kiemelkedő. Ha
ilyen feladatokra vágyunk… Kós Károly és
a „Fiatalok” építészcsoport után Kós Károly Egyesülés, a legjobb helyen vagyunk,
mi új „fiatalok”, a Vándoriskola tagjai.

A megmaradás
szimbóluma – Nagygéc
20

A MEGMARADÁS
SZIMBÓLUMA – NAGYGÉC

 A z 1970-es ár víz pusztítása

Látványter vek 

Építészet, szöveg: Csernyus Lőrinc
Fotó: Csernyus Lőrinc, Szigeti Julianna

1970. május elején nagy mennyiségű,
30-40 milliméternyi csapadék hullott a
Tisza és a Szamos hegyvidéki vízgyűjtő
területén. Pár napra rá újabb, szokatlanul nagy mennyiségű csapadék zúdult a
területre. A Tisza és a Szamos vízállása
május 14-én meghaladta az addig valaha
mért legnagyobb vízállást. A Túr töltésének egy szakasza a határ közelsége miatt kézzel épült, a gát nem bírta el a víz
nyomását, 15 kilométer hosszan szakadt
ki a töltés. Garbolc és Nagyhódos között sikerült útját állni a víznek, május
16-án este azonban a védekezési vonalak mögött rátört a folyam Kishódosra
és Nagyhódosra. Az áradás a települések nagy részét órák alatt elpusztította.
A Szamos 1970. május 14-én Csengernél
902 centiméteres vízállással tetőzött,
ami több mint másfél méterrel haladta
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meg az addigi legmagasabb, 1888-ban
mért 743 centiméteres vízállást. Ez 1050 centiméterrel magasabb vízszint
volt, mint maga a töltés. 23 kilométer
hosszan épült nyúlgát, az áradó folyó
azonban másnap hajnalban előbb Nábrád határában, majd Tunyogmatolcsnál
győzte le a gátat. Mindeközben a Szamos romániai szakaszán több mint egy
kilométer hosszan szakadt ki a töltés, a
víz a két folyó közét borította el. Az ár
este 11 órakor érte el Nagygécet.
A gátszakadások következményeként
a Tisza−Szamosközben 350 négyzetkilométer, a Szamos−Krasznaközben 87
négyzetkilométer került víz alá. Az akkori adatok szerint az ár negyven községet
öntött el, végleg elpusztítva 5200 épületet és megrongálva kétezret. A tragédia után a Minisztertanács 3325/1973.

sz. határozatában építési tilalmat rendelt el Nagyhódos, Kishódos, Garbolc,
Nagygéc és Komlódtótfalu községekben.
Csenger egy részét újjáépítették a kádárkockának nevezett házakkal. Az ott
lakók csak az aranyat hozó árvízként
gondoltak vissza az árra, mert az elmosott vályogházak helyettúj otthonokhoz jutottak. Majd elbontották azt a
megmaradó hidat is, amelyen át Csengerből nagyon hamar el lehetett jutni
a Szamoson keresztül erre a területre,
ahol ez a hét település volt: Kisgéc,
Nagygéc, Nagyhódos, Kishódos, Garbolc, Komlódtótfalu.
Nagygéc ma
Csengersima külterületeként van jelölve, lekötötték a közműveket is. Elköltöztek az emberek, két ember maradt
meg a faluban, az egyik Bözsi néni, aki
a mai napig él.
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szalmafedésű népi lakóház, a Szabolcs
és Szatmár déli határain fekvő Penészlekről került ide. Kitakarították, fából
utcanévtáblákat helyeztek el, életet
próbáltak vinni ebbe a kihalt településbe. Mindezek eredményeképpen nem
vitték el a templomot, és bár nem történt semmi, de nem is bontották el. A
2010-es évek elején Bayer Zsolt vetette fel, hogy fel kéne újítani a templomot. Legyen a magyarság megmaradásának temploma. Szerzett rá pénzt is.
Tulajdonképpen én itt kapcsolódom a
történetbe mint csengeri főépítész és
Farkas Miklós barátja, aki az elejétől
kezdve részt vett a pályázat előkészítésében. (Farkas Miklós csengeri építész, tervező és kivitelező, a Kós Károly
Egyesülés tagja.)
Annyit még kell tudni erről a területről,
hogy a Nagygéc melletti, teljesen elpusztult Kisgécpusztára vonult vissza
önkéntes száműzetésbe Haynau. Megvásárolta a szomszédos Kisgécpusztát,
ami később beolvadt Nagygéc határába. Az itt épült kúriájából nem maradt
fenn semmi − lebontották és elhordták.
A környékbeliek kicsit máshogyan tekinNagygécnek van egy nagyon szép Árpád-kori műemlék temploma, amely
református lett időközben, mint ahogy
azon a környéken majdnem minden
katolikus
templomból
református
templom lett. Már főépítész voltam
Csengerben, mikor a 90-es évek elején
felmerült, hogy a templomot elbontják,
és újjáépítik a nyíregyházi skanzenben.
(Ma Sóstói Múzeumfalu néven ismert.)
És ekkor megmozdult valami. Megőrzésében jelentős részt vállalt Czagány
Kálmán építész, művészettörténész,
aki az Örökségünk Őrei ifjúsági műemlékes szervezet segítségével kísérletet
tett egy emlékhely kialakítására. Azzal, hogy a lakatlan falu romos templomának szétszedését, elszállítását
meggátolta, lehetőséget teremtett az
egyedülálló törekvés megvalósulására.
Szemben helytörténeti emlékház épült,
ami egy háromosztatú, rakott sárfalas,
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tettek Haynaura, mint az általánosan elfogadott, mert nem tudni, miért: bűntudatból, bűnbánatból-e, rengeteg pénzt
adott a helyieknek.
Amikor elkezdtem a tervezést, azt gondoltam, hogy nem szabad egy épületben
gondolkodni. A látogatóközpont legyen
egy kis múzeumszerűség, az emlékezőhely legyen egy másik épület, és legyen
egy kilátótorony is. Lehessen sétálni,
barangolni a területen. Ha már valaki odamegy, ne csak egy házba kelljen
bemennie. Így alakult ki, hogy van egy
látogatóközpont, egy megmaradás múzeum-emlékezőhely, egy kilátótorony,
amiről el lehet látni egészen Kárpátaljá-

ig, Szatmárnémeti felé is − nagyon szép
a kilátás. A megrendelői oldal részéről
elvárás volt, hogy a Kárpát-medencei
magyar települések üzenjenek a jövőnek: le kellett tenni üzenőtáblákat a területen, és ezeket is meg kellett tervezni. Végül is az épületek között a katonai
temetők mintájára szabályos rendben
üzenő márványtáblák kerültek felállításra − egy-egy oszlopon négy üzenet
olvasható. Ezres nagyságrendű azon települések száma, amelyek elküldtek egy
90 karakternél nem hosszabb, a település által kiválasztott üzenetet. Ezeket
fölvéstük a kis márványtáblákra, amiket
itt fölállítottak. Amikor rajzoltam, érzé-

keltem, hogy nagyon temetőszerű lesz
így, itt nem a megmaradás, hanem talán
az elmúlás hangulata érződne. Ekkor
találtam ki, hogy az oszlopok közé Kárpát-medencei tölgyfákat, őshonos gyümölcsfákat ültessünk, hozzunk létre egy
újabb Tündérkertet. Kovács Gyula adta
a saját génbankjából a magoncokat,
oltványokat, kis csemetefákat, amiket
elültettek. Nagyon nagy örömmel állapíthatom meg, hogy gyakorlatilag mindegyik megmaradt. Ha az ember odamegy
tavasszal meg ősszel, akkor már nem
temetőhangulata van a területnek, mint
az elején, hanem élethangulata, mert virágoznak a gyümölcsfák, sőt tavaly na-
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veznek ide, és rendezvények is vannak.
Már fel se merül, miért kellett erre ennyi
pénzt kiadni, sőt három család vett már
telket és házat a faluban. Mondhatni, ez
egy visszatelepülés.
Egyre inkább bekerül a köztudatba
Nagygéc neve. Mint ahogy harminchárom éve senki nem tudta, hol van
Csenger, ezt ma már mindenki tudja az
országban. Ha van egyfajta építészeti
felügyelet, főépítészi jelenlét, kitartó
sziszifuszi munka, és a helyiek részéről
ugyanilyen hozzáállás, az szerintem tíz
év alatt meghozza a gyümölcsét. Ennyi
év mindenképpen kell. Itt már a háromszorosa is eltelt. Nagygéc négy-öt éve
lett kész, most már elég jó, látványos
állapotban van, főleg a növényzet miatt, hiszen itt nem is igazán az építészet a fontos, hanem a tájkultúra, a táj.

gyon szép alma- és körtetermés is volt.
Azért is jó ez a kilátó, mert felülről rá
lehet látni az egész gyümölcsöskertre.
Az építészet: volt egy gyönyörű szép,
de rossz állapotú templom. A falkutatások eredményeként még gótikus
nyílások, falfülkék köveit is megtaláltuk. Visszaállítottuk a bútorzatot: a
korábbi ronda barna festék helyett „református kékesszürkére” festettük át,
nagyon jó hangulata van. A templomot
fölszentelték, tartanak benne istentiszteletet. Nem egy halott, hanem élő
templom lett. Esküvőt tartanak benne,
rendezvényeket tartanak a helyszínen.
2018-ban a Héttorony Fesztivál is eljött
ide. Mindez persze köszönhető Szigeti
Juliannának, aki az egészet vezeti, és
elképesztő látogatottságot produkál.
A torony építészeti gyökerei Makovecz
Imre siklósi borászatának kilátójában
keresendők. A Műemlékvédelem előírá-

kú épületbe egy régebbi tervemet építettem be, ami Pusztaszerre készült.
Az nem épült meg, viszont itt egy nagyon szép állandó Szatmár-történeti
kiállítás nyílt. A helyiek rakták össze a
csengeri falumúzeumból, ami szép és
érdekes is. 2015. július 27-én adták át
az emlékparkot.
A megmaradás épületegyüttes vezetője Szigeti Julianna, aki szívvel-lélekkel dolgozik, programokat talál ki,
előadásokat szervez. Egyre tágul az

a kör, ahonnan érkeznek az emberek,
ahonnan rendszeresen mennek iskolások, nyugdíjasklubok, civil szervezetek,
általában szervezetten, busszal, mert
nem olyan egyszerű oda egyébként eljutni tömegközlekedéssel. Most már
vannak olyan szervezetek, amelyek
éves rendezvényeiket itt tartják, de
vannak esküvők is. Szerintem pár év
múlva már lesz szüret és almanap is.
Mi legyen a zárszó? El kell oda menni.

Van tehát a torony, a múzeumrész és a
látogatóközpont, valamint a felújított
templom. Négy objektum, négy épület,
ebből három új.
A látogatóközpontban fogadják a látogatókat, van egy nagyobb előtere, ahol
előadásokat szoktak tartani. Negyvenötven ember tud leülni, vetíteni lehet
Nagygéc múltjáról, a szatmári táj kultúrájáról. Iskolákból mennek ki órát
tartani, télen is nyitva van. A kör ala-

THE CHURCH OF PERSISTENCE – NATIONAL MEMORIAL PARK OF NAGYGÉC

sa volt, hogy a torony csúcsa nem lehet
magasabb a temploménál. Az építésvezetőt Pollák Mihálynak hívták, aki annyira beleásta magát a munkába, hogy ott
lakott egy lakókocsiban, modellezett,
rajzolt, kihelyezett jobb kezünk volt.
A műszaki ellenőr Farkas Miklós volt
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Csengerből. Így adva volt a biztosíték,
hogy ezt a kézműves építészetet, amit
csinálunk- csinálok, tényleg úgy építsék
meg, ahogy elgondoltuk. Nem nagy házakról van szó, de sok a részletgazdag
csomópont bennük. Él a terület annyira,
hogy most már kerékpártúrákat szer-

There is a beautiful historic church in the uninhabited village of Nagygéc, dating back to the Árpádian era. In the early nineties, it was suggested
that the temple be demolished and rebuilt in the Sóstó Open Air Museum of Nyíregyháza. Architect and art historian Kálmán Czagány played a key
role in the preservation effort. He successfully prevented the dismantling and removal of the ruined church and opened an avenue for this unique
endeavour. The idea to dedicate this church to the persistence of Hungarians was born during the time when Lőrinc Csernyus was the Master
Architect. He was on the opinion that more than one building was needed for the purpose, to offer visitors a more in-depth experience. In the
end, an entire complex of buildings was built, with a visitor center, a museum of persistence and a lookout tower offering a view that extends
to Subcarpathia. It was the clients' wish that the Hungarian settlements of the Carpathian Basin send a message to the future. Inspired by the
puritanism of military cemeteries, marble plaques were installed between the buildings, with four messages per column. However, the architect
wished to offset the sombre tone of this arrangement to make the place radiate more positive tones. To achieve this, he had oak trees and fruit
trees native to the Carpathian Basin planted around the columns, in an effort to create a sort of fairy garden. The seedlings, grafts and saplings
were provided by Gyula Kovács from his gene bank. Practically everything that was planted survived. The place is the liveliest if one visits in spring
or in autumn, greeting the travelers with a blossoming orchard or delicious apples and pears.
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Építészet, szöveg, fotó: Czégány Sándor

Templom és
gyülekezeti ház

A csupán 2006-ban önállósodott Monorierdő a harmincas években a fővárosiak
kedvelt nyaralóhelye volt. A fejlődő település ma már saját vasúti megállóval,
iskolával, óvodával rendelkezik, népessége az elmúlt években megduplázódott. A
helyi református gyülekezet 2013-ban egy nyári kirándulás alkalmával a helvéciai református templomban járt. Annak a templomnak a tervezési és építési története éppen akkor fejeződött be − öt év után. E tapasztalatokat felhasználva a
gyülekezet építészeti tervpályázatot írt ki az általa kiválasztott építészeknek. A
pályázatra engem is meghívtak (mint a helvéciai templom tervezőjét). Számomra
ezzel kezdődött a monorierdői templom építésének története. A gyülekezet presbitériuma 2014 januárjában fogadta el „A Jó Pásztor” jeligére beadott pályázatomat.
2015 júniusában kaptuk meg a jogerős építési engedélyt, majd augusztusra leszállítottam a kiviteli terveket is, és októberben megtörtént az alapkőletétel. 2015.
november 24-én elkezdődhetett az építkezés.
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Építészet: Czégány Sándor
Statika: Mantuano Tamás
Elektromosság:
Kovácsné Homonnay Zsuzsanna,
Márk Árpád
Épületgépészet: Rosza Csaba
Kivitelezés: Tóth Tibor, T-Construct Kft.
Ácsmunkák: Szoczó György, Rigó László,
Berke József, Szász Sándor
Asztalosmunkák: Mátrai Zoltán
Lakatosmunkák: Székely Ferenc

 Földszinti alaprajz

A templom és a gyülekezeti ház Monorierdő központjában, a Makkos emlékpark
sarkán, településszerkezetileg is hangsúlyos helyen található. A térhez kapcsolódik még az általános iskola, és nincs
messze az új községháza sem. A gyülekezet által megfogalmazott program az
építkezést több ütemben tervezte. Az
első ütemben épült meg a gyülekezeti
ház és a szolgálati lakás. Második ütemben került sor a templom építésére.
Novemberben úgy indult el az építkezés,
hogy épp csak annyi fedezet állt rendelkezésre, amiből a gyülekezeti ház pincéjét és alapját lehetett megépíteni. Templomról még álmodni sem mertünk, így a
gyülekezeti ház tervei úgy készültek el,
hogy egy előtte álló harangláb hívogasson majd az istentiszteletre.
A gyülekezeti ház déli oldalán egy fedett
árkádból egy előtéren át nyílik az imaterem, melyhez a gyerekek számára kialakított kis terem mobil fallal kapcsolódik.
Az épület nyugati oldalán, az utca felől
helyezkedik el a szolgálati lakás, lelkészi
irodával. Terasza nemcsak a lakáshoz,
de a gyülekezeti ház teakonyhájához is
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kapcsolódik, így használható akár szeretetvendégségek idején − sőt, az autóbeállóval is megnövelhető a területe. A
tetőtérbe ifjúsági szállás kialakítására is
lesz majd lehetőség.
A gyülekezeti ház árkádjának folytatásában épült meg a templom bejárata és
toronyalja. Az alapozási munkák 2016

októberében kezdődtek. A templom és
a gyülekezeti ház között kapott helyet
a baba-mama szoba, így biztosítható
közvetlen vizuális kapcsolata a templomtérrel. A torony alatti helyiségből a
templomba léphetünk. Az úrasztala és
a szószék a négyzetes térből kissé kitüremkedő, íves hátfalon található, mellyel
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nem csupán építészeti és vizuális hangsúlyt nyert, hanem akusztikai segítséget
is. A torony tömegében és sisakjával a
hagyományos templomokat, falazati tagolásával a jó pásztor palástját idézi meg.
A berendezéshez kezdő lépésként a gyülekezet Hollandiából kapott hét padot,
amely szerencsére nemcsak jó állapotú
volt, de egyszerű vonalvezetésével mintát
adott a hiányzó padok legyártásához. A
tervezett, de a torony megépülése miatt
elhagyott faszerkezetű harangláb szerkezeti rajza beépült az úrasztalába. A szószék és a mózespad egyszerű táblásított
faanyagból készült, kialakításában a torony rajzolatát ismétli meg. A reprezentatív csillár gyári termékből nem fért bele
a költségvetésbe, az égből alászálló, üzenetet is hordozó egyszerű szerkezetű csillártervemet azonban a jó kezű asztalos
(Mátrai Zoltán) nagy odaadással építette
meg. A szószék fölötti feliratot − elkerülendő a manapság használatos ragasztott
polisztirol betűket − én festettem fel.
2018. július 25-én került helyére a toronysüveg, majd a templom- szentelésre 2019.
június 1-jén gyűlhettek össze a hívek.

THE REFORMED CHURCH OF MONORIERDŐ
The church and the congregation house are located in the center of Monorierdő, on the corner of the Makkos Memorial Park, in one of the focal points of
the settlement. The elementary school and the new town hall are also not far away. Put together by the congregation, the schedule proposed to carry out
the construction in several phases. In the first phase, the congregation house and the lodgings were built, while the second phase was dedicated to the
construction of the church. The prayer room is accessible through a covered arcade on the south side of the church building. The lodgings and the parish
office can be accessed from the street. In the mansard, the space is suitable for creating accommodation for young people. The entrance to the church and
the tower were built as a continuation of the arcade. Back when there was no talk of a church, the plans for the congregation house included only a belfry,
which was supposed to call upon the faithful to pray. The structural drawing of the planned belfry, abandoned due to the construction of the tower, was later
incorporated into the communion table. The room at the foot of the tower opens into the church, where the communion table and the pulpit are located on
a curved back wall slightly protruding from the square space, giving it not only architectural and visual emphasis, but also acoustic reinforcement. With its
masonry and roof cap, the tower is similar to traditional churches, evoking the mantle of the good shepherd.
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Esztány Győző Csíkszeredán, majd Kolozsvárott végezte tanulmányait. Ezt követően
került Budapestre, ahol 1997−1999 között végezte el a Kós Károly Egyesülés posztgraduális képzését, a Vándoriskolát. Jelenleg az anyaországi és az erdélyi Országépítő
Kós Károly Egyesülés mestereként fiatal székely és magyar építészek gyakorlatvezetője, mindemellett a Csík LEADER Egyesület Építészeti Tanácsadó Testületének és
a Gyulafehérvári Egyházművészeti Bizottságnak aktív tagja. Önálló tervezői praxist
folytat, tevékenysége elsősorban az erdélyi és székely épített örökség megőrzéséhez köti. Kutatási témái a népi ihletettségű, hagyományokban gyökerező, megújuló
természetes szépség, a székely faluképvédelem, a székely népi építészet, a csűrök
újrahasznosítása. Erhardt Gábor és Salamin Krisztina interjúja.

› Hol vettél részt az építészképzésen? Milyen lehetőségeid voltak a rendszerváltás körüli Erdélyben?
A Kolozsvári Műszaki Egyetemen végeztem 1996-ban. Rögtön a romániai
társadalmi változások, a kommunizmus
bukása után, 1990-ben felvételiztem. Abban az évben indult újra több romániai
városban az építészeti egyetemi képzés.
Azelőtt csak Bukarestben volt ilyen, én
is oda készültem, de amint megtudtam,
hogy Kolozsváron is indul építészképzés, egy barátommal közösen úgy döntöttünk, hogy inkább ebben az erdélyi
városban szeretnénk letölteni az elkövet-

kező hat évünket, mint a nagy, fülledt,
zsúfolt Bukarestben. A kolozsvári képzés korábban hároméves volt, és többévi
szünet után indult újra. Ezért azt lehet
mondani, hogy gyakorlatilag nem volt se
könyvtárunk, se tankönyveink, szinte teljes mértékben a tanáraink felkészültségére és lelkesedésére voltunk utalva. Mivel meglehetősen kis létszámúak voltak
az évfolyamok, nagyon személyes, baráti
kapcsolatok alakultak ki köztünk, diákok és a tanárok között. Az egyetemnek
erősebb volt a művészeti jellege, mint a
műszaki, és az oktatás természetesen román nyelven zajlott. Mellékesen jegyzem

Csobotfalvi családi ház

VÁNDOROKBÓL
MESTEREK
Esztány Győző

meg, hogy a mai napig nem létezik Romániában magyar anyanyelvű építészképzés. Nekünk két magyar ajkú tanárunk
volt, akiket szerettünk, és természetesen
magyar nyelven beszéltünk velük.

› Kik voltak ezek a tanárok?
Murádin Katalin volt a bútortervezés és
általános gyakorlati tervezés tanárom.
Általa ismertem meg az Országépítő folyóiratot, amelynek saját példányait hozta be a kis könyvtárszobába, ahol csupán
néhány francia nyelvű folyóirat, építészeti szaklap volt olvasható. Ennyiből
állt az akkori egyetemi könyvtár. Ennek
a tanárnőnek köszönhetem azt is, hogy
a kötelező nyári egyetemi gyakorlatunkat sikerült az ő segítségével székelyföldi
népi építészeti felmérő táborokká átszervezni. Így mi, magyar hallgatók két alkalommal is eljutottunk a nyár folyamán
egy-két hétre Gyimesbe, a Homoród mentére. Fotóztuk, rajzoltuk, dokumentáltuk
népi építészetünk megmaradt emlékeit:
házakat, csűröket, kerítéseket, kapukat,
kutakat. A faluképet, utcaképeket tanulmányoztuk, mindeközben magunkba
szívtuk népi építészetünk szellemét, ami
a lényege volt e néhány hétnek.

› Hol értesültél a Vándoriskoláról? Miért
érezted úgy, hogy ott a helyed?
Egy egyetemközi diákkapcsolat révén
páran meghívást kaptunk a kolozsvári
egyetemről a visegrádi építésztáborba.
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általános gyakorlati tervezés tanárom.
Általa ismertem meg az Országépítő folyóiratot, amelynek saját példányait hozta be a kis könyvtárszobába, ahol csupán
néhány francia nyelvű folyóirat, építészeti szaklap volt olvasható. Ennyiből
állt az akkori egyetemi könyvtár. Ennek
a tanárnőnek köszönhetem azt is, hogy
a kötelező nyári egyetemi gyakorlatunkat sikerült az ő segítségével székelyföldi
népi építészeti felmérő táborokká átszervezni. Így mi, magyar hallgatók két alkalommal is eljutottunk a nyár folyamán
egy-két hétre Gyimesbe, a Homoród mentére. Fotóztuk, rajzoltuk, dokumentáltuk
népi építészetünk megmaradt emlékeit:
házakat, csűröket, kerítéseket, kapukat,
kutakat. A faluképet, utcaképeket tanulmányoztuk, mindeközben magunkba
szívtuk népi építészetünk szellemét, ami
a lényege volt e néhány hétnek.

› Hol értesültél a Vándoriskoláról? Miért
érezted úgy, hogy ott a helyed?
Egy egyetemközi diákkapcsolat révén
páran meghívást kaptunk a kolozsvári
egyetemről a visegrádi építésztáborba.

Országépítő 2019|04
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Ott ismertem meg Makovecz Imre megépült munkáit, illetve egy előadásán is
részt vettünk volna, ha le nem késsük barátommal. De lekéstük, így még jobban
érdekelt az eszmeisége, írásai. Az egyik
magyarországi barátom később elpostázta nekem Imre bácsi néhány írását, épületfotóit, amelyek nagyon megragadtak.
Annyira, hogy a kolozsvári építészműteremben kikerültek a falra.
Harmadéves lehettem, amikor a Triskell
építésziroda tagjai, akik részt vettek a sevillai magyar pavilon építésén, eljöttek az
egyetemre, és rövid előadást tartottak a
pavilon építéséről. Ekkor hallottam először
a Vándoriskoláról. Murádin Katalin tanárnő is biztatott, ajánlotta a Vándoriskolába
való jelentkezést. Én is úgy láttam, hogy
ez nagyon jó lehetőség arra, hogy a főleg elméleti jellegű egyetemi oktatás után
mestertől mesterig, irodától irodáig vándorolva, a szakmám gyakorlati oldalát tanulgatva a szerves építészeti alkotás folyamatában részt vegyek, és ebben fejlődhessek.
Így elég korán eldöntöttem, hogy én ebbe a
Vándoriskolába felvételizni fogok, ami rögtön a diplomázás után, 1996 nyarán meg
is történt. Akkoriban elég nagy volt a túljelentkezés, úgyhogy keményen kellett készülnöm a felvételire. Egy ravatalozó épület tervezése volt a pályázati feladat, ami
mellett az egyetemi munkáimat is be kellett
mutatnom. Szerencsémre felvettek.

› Kötelező kérdés: kiknél dolgoztál a három év alatt?
Az első vándorhelyem Sáros László irodája volt. A következő félévet Esztergomban, az É−11-ben Kund Ferenc mesteremnél töltöttem, majd következett az AXIS
Építész Iroda Salamin Ferenccel, utána
pedig Pécsett voltam Dévényi Sándornál.
Szerettem volna Kelet-Németországba
Kelf Treunerhez is eljutni, de az sajnos
vízumprobléma miatt nem sikerült. Így
az utolsó két félévemet a Pagony Tájés Kertépítészeti Irodában töltöttem,
Herczeg Ágnes volt ott a mesterem.

› Milyen ismereted volt az irodákról
külföldiként? Minek alapján választottál helyet?
Országépítő 2019|04

Az Országépítő folyóiratból ismertem az
irodák munkáit, így nagyjából tudtam,
hol akarok dolgozni, tanulni. Emellett
a Vándoriskola közösségébe kerülve is
kaptam információkat a társaktól. A tervek, megépült épületek alapján általában
preferencialistát készítettem a mesterekről, irodákról. Emlékszem, már elsőévesen volt egy preferencialistám, de a szabályzat szerint mindig a felsőbb évesek
dönthettek először, és mi, fiatalabbak a
„maradékból” választhattunk. De így is
eljutottam nagyjából minden előre eltervezett helyre.

› Hol, milyen tapasztalattal gazdagodtál?
Sáros Lászlónál egy nagyobb csapat
dolgozott akkoriban, én ehhez csatlakozva kisebb részfeladatokat kaptam.
Emlékszem, mennyire hálás voltam az
ott kapott segítségért, oktatásért, ami
az egyetemen szerzett műszaki tudásom
hiányosságai miatt nagyon jól jött akkoriban. Az első félévet egyfajta kulturális
sokként éltem meg, új volt nekem Budapest nyüzsgő, zajos, ugyanakkor von-

zó, változatos és építészetben gazdag
„látványanyaga”. Még a magyar szaknyelv egy része is idegen volt számomra,
ugyanis nálunk, sajnos mind a mai napig,
meglehetősen hiányosan használjuk a
magyar szaknyelvet. Nagyon sok idegen,
román, kölcsönzött szó van jelen az erdélyi, beszélt szaknyelvünkben.
Kund Ferenc esztergomi irodájába eleinte Pestről ingáztam, majd később Feri
szerzett nekem egy ottani kollégiumi
helyet. Vele nagyon mély, meghitt személyes kapcsolat alakult ki, ugyanis az
iroda akkorra már kiürült, többnyire
egyedül dolgozott. Nagyon sok időt töltöttünk együtt. Rendkívül hálás vagyok a
sok-sok türelméért, beszélgetéseinkért.
Még Erdélybe is ellátogattunk együtt.
Következő vándorhelyem az AXIS Építésziroda volt, ahol újabb, nagyobb csapattagú építészirodába csöppentem. Nagyon
érdekes és sokszínű munkákban vettem
részt, többek között egy erdélyi faluszervezési konferencia létrehozásában, amely
Torockón zajlott le. Ebben a félévben ismerkedtem meg a számítógépes rajzprog-

ramokkal egy ingyenes kurzuson, bár a
vándoriskolai helyeimen mindenhol kézzel rajzoltam, csak később, hazakerülve
kezdtem lassan beletanulni a számítógépes modellezésbe, rajzolásba.
Dévényi Sándornál, Pécsett is nagyobb
léptékű csapatmunkában vettem részt,
de ott is kaptam kisebb, önálló feladatot. Emlékszem, mennyire megszerettem
azt a kissé mediterrán ízű, hangulatú városkát, az egyetemi város lüktető, eleven
kulturális életét.
Még az AXIS-ban töltött félévem alatt
vettem részt a Pagony Irodával közösen
készített, a Szent Anna-tó és környezetének, az úgynevezett Csomád−Bálványos
régiónak az építészeti, turisztikai, környezetvédelmi, fejlesztési stratégiája készítésében. Ez a szülőföldem, ennélfogva
együtt jártunk haza tanulmányozni ezeket a falvakat, kisvárosokat. Így alakult,
hogy az utolsó két félévemet Herczeg
Ágnesnél töltöttem a Pagony Irodában.
Egyrészt ez a munka is összehozott minket, másrészt mindig is érdekelt a tájépítészet, az építészet és a tájépítészet viszonya, átfedéseik. Ekkor hirdették meg
a csíkszeredai Mikó-vár környezetének
területrendezési, parkosítási tervpályázatát, amelyen a Pagony Irodával együtt
vettünk részt. Megnyertük a pályázatot,
aminek hosszú távú, közös munka lett
az eredménye.
Herczeg Ágnessel erdélyi kapcsolatai,
munkái révén a mai napig együttműködünk különböző építészeti vagy tájépítészeti munkákban. Az első ilyen közös
tevékenység a székelyföldi fürdőépítő
kalákák elindítása volt. Ezt igazából a
csomád−bálványosi fejlesztési terv leadása utáni első falufórumon elhangzott
észrevétel indította el. Egy öreg bácsika
tette szóvá, hogy ez mind szép és jó,
nagyon szép ez a tanulmány, de valamit cselekedni is kéne. Ezen felbuzdulva
szervezték meg Herczeg Ágnesék az első
fürdőépítő kalákát Lázárfalván, amelyen
én is részt vettem. Nagyon fontosnak
tartom ezt a kaláka-mozgalmat, amely
nemcsak létrehoz vagy felújít egy elhanyagolt fürdőt, létesítményt, hanem ös�szehozza a faluközösséget, új kapcsolaNyaralóépület 

tokat teremt. Nem utolsósorban jó bulik
voltak ezek a táborok.

› Magától értetődő volt, hogy a vándorévek
leteltével visszatérsz Csíkszeredába?
Számomra igen. Én úgy mentem el a Vándoriskolába, hogy utána mindenképpen
itthon szeretnék élni, dolgozni, alkotni. Ez
nem volt számomra kérdés. És hogy mi hozott haza? Hát valószínűleg a szülőföldem
egyedi tájainak hangulata, tájszerkezete,
kultúrája, építészete, az emberek, minden, ami a szülőföldemet jelenti. Én úgy
gondoltam akkor, és most is úgy vélem,
hogy a Teremtő nem véletlenül helyezett
engem ide, ebbe a székely közösségbe.
Nekem feladatom van itt, ezért egyértelmű volt, hogy visszajövök. Ezt a feladatomat, hivatásomat próbálom megtalálni.

› És hogy alakultak a kezdeti évek? Önálló
praxis építésébe kezdtél, vagy betársultál valaki mellé?
Fiatalos hittel és reménnyel hazaérve,
egyéni vállalkozást alapítva nem volt
rossz dolgom. Egyrészt a szüleim szakmabeliek (édesapám az építőiparban
dolgozott, édesanyám pedig a helyi tervezőintézetnél technikusként), így nekik már megvoltak valamilyen szinten a
klientúrakapcsolataik. Így az első mun-

kákat az ő ismerőseik ajánlásai hozták.
Ezenkívül egész Hargita megyében majdhogynem a két kezemen meg tudtam számolni a diplomás építészeket. Nagyon
kevesen voltunk a munkához képest,
ezért mindenkinek bőven jutott feladat.
Ugyanakkor már itt dolgozott Csíkszeredában Bogos Ernő, szintén végzett
vándorépítész, akinek a barátságára,
szakmai tudására mindig számíthattam.
Így lassan beindultak a munkák, egyik
feladat hozta a másikat.
Mindig azt gondoltam, hogy a minőségi munka meghozza gyümölcsét, a híre
gyorsan terjed. Ez így is történt: a 2010es, válság sújtotta évekig nem is kellett
aggódnom a megbízások miatt, volt miből fenntartani az irodát. Általánosan
elmondható, hogy az ezredforduló környékén sokkal több volt a megrendelés,
mint amennyit el tudtam vállalni, így egy
részét vissza kellett mondjam, vagy másoknak passzoltam át.

› Székelyföldön mi az építész szerepe? Az
építés milyen mélységében van szükség
rátok?
Többfajta szemléletmóddal találkoztam
itt, Székelyföldön. Az egyik − sajnos a
legelterjedtebb – az, hogy az építész ad
egy kis segítséget, elintézi az engedélye-
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Ott ismertem meg Makovecz Imre megépült munkáit, illetve egy előadásán is
részt vettünk volna, ha le nem késsük barátommal. De lekéstük, így még jobban
érdekelt az eszmeisége, írásai. Az egyik
magyarországi barátom később elpostázta nekem Imre bácsi néhány írását, épületfotóit, amelyek nagyon megragadtak.
Annyira, hogy a kolozsvári építészműteremben kikerültek a falra.
Harmadéves lehettem, amikor a Triskell
építésziroda tagjai, akik részt vettek a sevillai magyar pavilon építésén, eljöttek az
egyetemre, és rövid előadást tartottak a
pavilon építéséről. Ekkor hallottam először
a Vándoriskoláról. Murádin Katalin tanárnő is biztatott, ajánlotta a Vándoriskolába
való jelentkezést. Én is úgy láttam, hogy
ez nagyon jó lehetőség arra, hogy a főleg elméleti jellegű egyetemi oktatás után
mestertől mesterig, irodától irodáig vándorolva, a szakmám gyakorlati oldalát tanulgatva a szerves építészeti alkotás folyamatában részt vegyek, és ebben fejlődhessek.
Így elég korán eldöntöttem, hogy én ebbe a
Vándoriskolába felvételizni fogok, ami rögtön a diplomázás után, 1996 nyarán meg
is történt. Akkoriban elég nagy volt a túljelentkezés, úgyhogy keményen kellett készülnöm a felvételire. Egy ravatalozó épület tervezése volt a pályázati feladat, ami
mellett az egyetemi munkáimat is be kellett
mutatnom. Szerencsémre felvettek.

› Kötelező kérdés: kiknél dolgoztál a három év alatt?
Az első vándorhelyem Sáros László irodája volt. A következő félévet Esztergomban, az É−11-ben Kund Ferenc mesteremnél töltöttem, majd következett az AXIS
Építész Iroda Salamin Ferenccel, utána
pedig Pécsett voltam Dévényi Sándornál.
Szerettem volna Kelet-Németországba
Kelf Treunerhez is eljutni, de az sajnos
vízumprobléma miatt nem sikerült. Így
az utolsó két félévemet a Pagony Tájés Kertépítészeti Irodában töltöttem,
Herczeg Ágnes volt ott a mesterem.

› Milyen ismereted volt az irodákról
külföldiként? Minek alapján választottál helyet?
Országépítő 2019|04

Az Országépítő folyóiratból ismertem az
irodák munkáit, így nagyjából tudtam,
hol akarok dolgozni, tanulni. Emellett
a Vándoriskola közösségébe kerülve is
kaptam információkat a társaktól. A tervek, megépült épületek alapján általában
preferencialistát készítettem a mesterekről, irodákról. Emlékszem, már elsőévesen volt egy preferencialistám, de a szabályzat szerint mindig a felsőbb évesek
dönthettek először, és mi, fiatalabbak a
„maradékból” választhattunk. De így is
eljutottam nagyjából minden előre eltervezett helyre.

› Hol, milyen tapasztalattal gazdagodtál?
Sáros Lászlónál egy nagyobb csapat
dolgozott akkoriban, én ehhez csatlakozva kisebb részfeladatokat kaptam.
Emlékszem, mennyire hálás voltam az
ott kapott segítségért, oktatásért, ami
az egyetemen szerzett műszaki tudásom
hiányosságai miatt nagyon jól jött akkoriban. Az első félévet egyfajta kulturális
sokként éltem meg, új volt nekem Budapest nyüzsgő, zajos, ugyanakkor von-

zó, változatos és építészetben gazdag
„látványanyaga”. Még a magyar szaknyelv egy része is idegen volt számomra,
ugyanis nálunk, sajnos mind a mai napig,
meglehetősen hiányosan használjuk a
magyar szaknyelvet. Nagyon sok idegen,
román, kölcsönzött szó van jelen az erdélyi, beszélt szaknyelvünkben.
Kund Ferenc esztergomi irodájába eleinte Pestről ingáztam, majd később Feri
szerzett nekem egy ottani kollégiumi
helyet. Vele nagyon mély, meghitt személyes kapcsolat alakult ki, ugyanis az
iroda akkorra már kiürült, többnyire
egyedül dolgozott. Nagyon sok időt töltöttünk együtt. Rendkívül hálás vagyok a
sok-sok türelméért, beszélgetéseinkért.
Még Erdélybe is ellátogattunk együtt.
Következő vándorhelyem az AXIS Építésziroda volt, ahol újabb, nagyobb csapattagú építészirodába csöppentem. Nagyon
érdekes és sokszínű munkákban vettem
részt, többek között egy erdélyi faluszervezési konferencia létrehozásában, amely
Torockón zajlott le. Ebben a félévben ismerkedtem meg a számítógépes rajzprog-

ramokkal egy ingyenes kurzuson, bár a
vándoriskolai helyeimen mindenhol kézzel rajzoltam, csak később, hazakerülve
kezdtem lassan beletanulni a számítógépes modellezésbe, rajzolásba.
Dévényi Sándornál, Pécsett is nagyobb
léptékű csapatmunkában vettem részt,
de ott is kaptam kisebb, önálló feladatot. Emlékszem, mennyire megszerettem
azt a kissé mediterrán ízű, hangulatú városkát, az egyetemi város lüktető, eleven
kulturális életét.
Még az AXIS-ban töltött félévem alatt
vettem részt a Pagony Irodával közösen
készített, a Szent Anna-tó és környezetének, az úgynevezett Csomád−Bálványos
régiónak az építészeti, turisztikai, környezetvédelmi, fejlesztési stratégiája készítésében. Ez a szülőföldem, ennélfogva
együtt jártunk haza tanulmányozni ezeket a falvakat, kisvárosokat. Így alakult,
hogy az utolsó két félévemet Herczeg
Ágnesnél töltöttem a Pagony Irodában.
Egyrészt ez a munka is összehozott minket, másrészt mindig is érdekelt a tájépítészet, az építészet és a tájépítészet viszonya, átfedéseik. Ekkor hirdették meg
a csíkszeredai Mikó-vár környezetének
területrendezési, parkosítási tervpályázatát, amelyen a Pagony Irodával együtt
vettünk részt. Megnyertük a pályázatot,
aminek hosszú távú, közös munka lett
az eredménye.
Herczeg Ágnessel erdélyi kapcsolatai,
munkái révén a mai napig együttműködünk különböző építészeti vagy tájépítészeti munkákban. Az első ilyen közös
tevékenység a székelyföldi fürdőépítő
kalákák elindítása volt. Ezt igazából a
csomád−bálványosi fejlesztési terv leadása utáni első falufórumon elhangzott
észrevétel indította el. Egy öreg bácsika
tette szóvá, hogy ez mind szép és jó,
nagyon szép ez a tanulmány, de valamit cselekedni is kéne. Ezen felbuzdulva
szervezték meg Herczeg Ágnesék az első
fürdőépítő kalákát Lázárfalván, amelyen
én is részt vettem. Nagyon fontosnak
tartom ezt a kaláka-mozgalmat, amely
nemcsak létrehoz vagy felújít egy elhanyagolt fürdőt, létesítményt, hanem ös�szehozza a faluközösséget, új kapcsolaNyaralóépület 

tokat teremt. Nem utolsósorban jó bulik
voltak ezek a táborok.

› Magától értetődő volt, hogy a vándorévek
leteltével visszatérsz Csíkszeredába?
Számomra igen. Én úgy mentem el a Vándoriskolába, hogy utána mindenképpen
itthon szeretnék élni, dolgozni, alkotni. Ez
nem volt számomra kérdés. És hogy mi hozott haza? Hát valószínűleg a szülőföldem
egyedi tájainak hangulata, tájszerkezete,
kultúrája, építészete, az emberek, minden, ami a szülőföldemet jelenti. Én úgy
gondoltam akkor, és most is úgy vélem,
hogy a Teremtő nem véletlenül helyezett
engem ide, ebbe a székely közösségbe.
Nekem feladatom van itt, ezért egyértelmű volt, hogy visszajövök. Ezt a feladatomat, hivatásomat próbálom megtalálni.

› És hogy alakultak a kezdeti évek? Önálló
praxis építésébe kezdtél, vagy betársultál valaki mellé?
Fiatalos hittel és reménnyel hazaérve,
egyéni vállalkozást alapítva nem volt
rossz dolgom. Egyrészt a szüleim szakmabeliek (édesapám az építőiparban
dolgozott, édesanyám pedig a helyi tervezőintézetnél technikusként), így nekik már megvoltak valamilyen szinten a
klientúrakapcsolataik. Így az első mun-
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› Hogyan vélekedsz a megrendelői köröd
igényességéről? Jellemző a kiviteli tervek kérésre készíttetése?

ket, és ezzel ki is merül a szerepe. Ugyanis
az építkezés az itteni férfiak szemében
egy kicsit olyasmi, mint a foci: mindenki
ért hozzá. Ezért a tulajdonos gyakran egy
nagyon konkrét elképzeléssel jön hozzám,
sőt olyan is van, aki lerajzolja a házat,
minden részletében kitalálva, kigondolva,
és ragaszkodik is az elképzeléséhez. Az
építészt igazából csak azért keresi meg,
mert ő tudja az elképzeléseit engedélyeztetni. Az is jellemző, hogy úgy gondolják:
a tervet nem is olyan nagyon kell betartani, ha neki mint tulajdonosnak közben
jobb ötletei születnek. Nyugodtan változtathat rajta, úgyis olyat épít, amilyet szeretne, hiszen ő úgyis ért hozzá.
A másik szemléletmód az, amikor az építtetőnek van egy halvány elképzelése, de
meg van győződve arról, hogy az építész
jobban meg tudja fogalmazni az ő terveit, úgy funkcionálisan, mint esztétikailag. Ő teljes mértékben szabadon hagyja
gondolkodni, alkotni az építészt. Természetesen kíváncsian várja az eredményt,
amit közösen finomítunk, így egy olyan
testre szabott építészeti alkotás jöhet
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létre, amely a tulajdonos minden elvárásának, egyben az anyagi lehetőségeinek
is meg tud felelni.
Az utóbbi években egyre jobban sikerült
publikálni a munkáinkat, így egyre inkább olyan építtetők keresnek meg, akik
ismerik ezeket, tetszik nekik az, amit és
ahogyan tervezek. Ők is valami hasonlót
szeretnének maguknak.

A válság idején mindent vállaltunk az iroda fenntartása miatt, tehát kiviteli terv
nélkül is vállaltunk családi házat. Akkor
többnyire a tulajdonosok elvárása volt
a kiviteli terv elhagyása és az alacsony
tervezési díj. Ma már szerencsére a többség kér kiviteli tervet. Ami azonban még
teljesen hiányzik a megrendelők részéről, az az építkezés követésének igénye,
a tervezői művezetés. Ez sajnos elég
gyakran még a nagyobb közberuházások,
egyházi megrendelések esetén is így van.
Így hát jóindulatból, teljesen ingyen segítünk tanácsadással, ahányszor csak kéri
az építő vagy a tulajdonos az építkezés
során. Helyszíni művezetésre azonban
sajnos ritkán van alkalmunk. Így teljes
mértékben az építő szakmai felkészültségén és a tulajdonoson múlik, hogy mit és
hogyan építenek meg a tervünkből. Természetesen nálunk is egyre kevesebb a
jó kivitelező szakember, mivel a tehetségesebbeket elcsábították az anyaországi
vagy nyugat-európai magasabb bérek.
Az utóbbi időben azonban egyre igényesebb megrendelők keresnek meg, többnyire azért, mert tetszik nekik az, amit és
ahogyan mi leteszünk az asztalra, illetve
ismerik a megépült épületeinket, és valami hasonlót szeretnének ők is.

› Hogy néz ki nálatok az engedélyeztetési
eljárás?

› Jól látom, hogy a családi ház tervezése
a jellemző megbízás? A Magyarországon
tapasztalható települési infrastruktúrafejlesztés nincs jelen Székelyföldön?

A tervezés fázisai teljesen hasonlóak a
magyarországiakhoz. Először ötlettervet,
vázlattervet készítünk, ezt általában addig gyúrjuk, alakítjuk, ameddig a tulajdonos is rábólint, hogy igen, ilyet szeretne.
Amikor ez megvan, akkor készül el az engedélyeztetési tervdokumentáció. Itt már
bevonunk altervezőket, statikust, épületgépészt. Elkészítjük a szakhatósági engedélyekhez szükséges dokumentációkat.
Majd, amint ezek beszerződtek, átadjuk
a végleges engedélyeztetési tervdokumentációt a tulajdonosnak, aki leadja az
építési hatóságnak.

Most az idei év második felétől kezdtünk
családi háznál nagyobb megrendeléseket
kapni, de az utóbbi pár évben igen válságos időszakot éltem át. Nagyon nehezen
lehetett munkához jutni, mindennemű
építkezés kevésnek bizonyult. Mi a válság ellenére megmaradtunk, úgy, hogy
mindent elvállaltunk. A piaci tervezési
árak elképesztően alacsonyak voltak, így
a fennmaradás érdekében én is kénytelen voltam leengedni az árat. Az idén értük el újra azt a tervezési díjat, amit sok
évvel ezelőtt már alkalmazni tudtunk.
De jó oldala is volt a válságnak: megtaní-

tott cselekedni, olyan új dolgok fontosságára felfigyelni, amikkel korábban nem
foglalkoztam. Így jöhetett létre például
a Csűrjeink újrahasznosítása című 2015ös kiadványunk uniós finanszírozásból.
Ebből biztosítani tudtam az iroda anyagi
fenntartását és új, számomra fontos dologban tudtam elmélyülni. Megtanultam,
milyen lényeges a munkáink publikálása,
ekkor hoztam létre az iroda Facebookoldalát. És ebben az időben tanultam
meg, hogy nagyon oda kell figyelmem az
árkalkulációkra, a számvitelre, az irodai
nyilvántartásokra, vagyis az irodai ügyvitel fontosságára.
Az utóbbi években valóban majdnem
teljes mértékben csak magánszemély
megrendelőim voltak, akiknek családi házakat terveztem, illetve volt még
egy-két csűrfelújítás, amit az említett
kiadványunk hozott. Megmaradt a kis
létszámú, átlagosan három-négy fős
irodám, sosem voltunk többen négy-öt
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Népi ház költöztetés, felújítás és
családi ház ter vezés, Csíkcsobotfalva

Székelyföldön a közérdekű építkezések
jó része magyar állami támogatásokból
épül, mint például az általunk tervezett
gyergyószentmiklósi óvodabővítés, amelyet a határon túli óvodákat támogató
program finanszíroz.

› Milyennek látod a szerves építészet
helyzetét?
Minden alkotómunkám egyfajta befelé
fordulással kezdődik, így tudok az adott
helyszínre fogékonnyá válni. A szerves
építészet a természetet tekinti modellnek, amelyben általunk felfoghatatlan
szellemi rend uralkodik. A szerves építészet nem stiláris formákban ragadható

főnél. Számomra a legkedvesebb munka
az építészeti alkotás, tervezés, és mivel
ezt nem szeretném feladni, nem gondolkodom nagyobb létszámú irodában, ahol
nekem csak a vezetési, menedzseri, illetve ellenőrzési tevékenységek jutnának.
Most kezdett több munka lenni, mint
amennyit el tudok vállalni, ezért gondosan beütemezem a már elvállalt munkákat, és inkább nem vállalok olyan megbízást, ami sürgős.
Amúgy nagyon szeretek családi házat
tervezni, de gondolkodás nélkül átadom
a fiatal építész- gyakornok munkatársaimnak a legelejétől (a koncepciós tervtől)
a munkát. Természetesen folyamatosan
konzultálok velük, és közösen alakítjuk
ki a terv végső formáját. Kár, hogy csak
családi házak tervezéséből nagyon nehéz
a fizetéseket biztosítani, ezért a válságos
időben én is több mindent kipróbáltam.
Vállaltam önkormányzati megrendeléseket, óvoda és iskola energetikai felújítását Csíkszeredában. Ezáltal belekerültem
az uniós pályázati rendszer Romániában
nagyon bürokratikus és lélekölő, bizalmatlanságon alapuló rendszerébe.
Ebben a hatalommal visszaélő rendszerben a legfontosabb dolog a pénz, a formaság, a bürokrácia és a mennyiség. Úgy
tűnik, hogy a minőség senkit sem érdekel.
Az az érdekes az ilyen munkákban, hogy
a lehetetlenül rövid határidő ellenére is
elkészülsz a tervvel, örülsz, hogy ha vala-

mikor, utólag kifizetik. Miközben egy több
évig tartó folyamat során több bürokratikus ellenőrzőbizottságon keresztülmegy a
terved, ezernyi buta kérdésre vagy kénytelen válaszolni, természetesen anélkül,
hogy változtatnál a terven. Így mintegy
50% plusz munkaórát vagy kénytelen belefektetni az eredeti munkádhoz képest,
s amikor végre megkapod a pénzed,
rájössz, hogy veszteséges volt a munka.

› Tervpályázatok jellemzőek a te praxisodban?
Nem jellemzőek. Az idei év elején volt
szerencsém először meghívásos tervpályázaton részt venni. Ráadásul ez egy ritka alkalmú, helyi viszonylatban nagyobb

tészek, akik úgy gondoljuk, hogy meg kell
tartanunk a hagyományos értékeket a
szakmánkban, és kultúrahordozókká kell
válnunk az eldobható építészetet képviselő, profitot hajszoló megrendelőkkel
szemben. Az értéket képviselő hagyományos építészeti örökségünk rohamosan
pusztul, vagy az átgondolatlan emberi
beavatkozás miatt, vagy éppen ennek hiánya, az elhanyagoltság miatt.
Egy egységes és hagyományos faluképre,
utcaképre egyébként a legveszélyesebb
dolog az idegen formák, anyagok, színek,
arányok térhódítása, mindez oly módon,
hogy a rend és harmónia helyett egyfajta
diszharmónia vagy káosz termelődik. En-

beruházásnak számító, hosszú távú
munkát biztosító lehetőség volt. Elkészítettük a kiírásnak megfelelően az ötlettervet és az építési költségbecsléseket.
Egészen jól összeállt a terv, szép is lett,
határidőre is sikerült leadni, de mégsem
a mi tervünk mellett döntött a döntőbizottság. Ha jól sejtem, aggódtak, hogy a
miénket költségesebb lesz megvalósítani, mint a nyertes tervet, amelyet amúgy
Köllő Miklós építészbarátom készített.
Érdekes volt számomra így először ös�szemérni az erőnket egy meghívásos
tervpályázat alkalmából, aminek a témája egyébként a magyar állam által támogatott Székelyföldi Jégkorong Akadémia
csíkkarcfalvi diákszállója volt. Ma amúgy
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meg, hanem az alkotó gondolat folyamatában. Maga a gondolat, az attitűd,
a viszonyulás és az éleslátás a fontos
ebben a folyamatban, hogy egy épület
az adott helyi adottságokból, helyi kultúrából, a helyi technikai lehetőségekből,
egyszóval a hely szelleméből nőjön ki.
Ez kifejeződik az anyaghasználatban, a
tér- és tömegformálásban, a homlokzati
arányokban, a tudatalattinkban elraktározott képekre (archetípusokra) való ref
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lektálásban. Az organikus fölfogás mint
szellemi áramlat az iparosítás és kapitalizálódás következtében elsekélyesedő
társadalommal szemben a művészi alkotásban keres alternatívát. Meg akarja
őrizni az emberi tevékenység teljességét,
komplexitását, a kézművességben gyökerező tradicionális mivoltát. Én a szerves
építészeti tevékenységet gyógyító folyamatként fogom fel. Nem önmegvalósító alkotásként, hanem olyan folyamatként, amelyben nyitottan szemlélve
az építészet terén ható gyógyító és
romboló erőket, a gyógyítókat erősíteni, a rombolókat gyengíteni tudom egy
adott környezetben.

N é p i h á z k ö l t ö z t e t é s , f e l ú j í t á s , C s í k c s o b o t f a l v a , t e r v e z é s é v e : 2 0 1 7.
Építész munkatárs: Radev Gergő, András Szilárd

Hiszem azt, hogy itt Erdélyben egy olyan
építészetnek, amely gyökereinkből nő ki,
abból táplálkozik, teljes fundamentumával a történelmi építészetünkre épül
(nem nosztalgiázva vagy epigonként másolva azt, hanem saját erőből megújulva), erős megtartó ereje van. Nálunk is
egyre inkább teret nyer a pénz hatalmára
épülő, felesleges fogyasztást serkentő, a
természetet kizsigerelő társadalmi szokásrend. Alig páran vagyunk itt helyi épí-

nek fő oka, hogy nem ismerjük és nem is
értékeljük a hagyományainkat, mert a szegénység és lelakottság mögött nem igazán
vesszük észre. Így nem ismerjük saját
kultúránk értékeit, és inkább Nyugatról
importálunk formát, építőanyagot, életstílust, színvilágot, viselkedésmintát, és
végül a különböző épületek között semmiféle kommunikáció, harmónia, egymásra
utalás nincsen. Lehet, hogy önmagukban
a különböző családi házak megállnák a
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Népi ház költöztetés, felújítás és
családi ház ter vezés, Csíkcsobotfalva

Székelyföldön a közérdekű építkezések
jó része magyar állami támogatásokból
épül, mint például az általunk tervezett
gyergyószentmiklósi óvodabővítés, amelyet a határon túli óvodákat támogató
program finanszíroz.

› Milyennek látod a szerves építészet
helyzetét?
Minden alkotómunkám egyfajta befelé
fordulással kezdődik, így tudok az adott
helyszínre fogékonnyá válni. A szerves
építészet a természetet tekinti modellnek, amelyben általunk felfoghatatlan
szellemi rend uralkodik. A szerves építészet nem stiláris formákban ragadható

főnél. Számomra a legkedvesebb munka
az építészeti alkotás, tervezés, és mivel
ezt nem szeretném feladni, nem gondolkodom nagyobb létszámú irodában, ahol
nekem csak a vezetési, menedzseri, illetve ellenőrzési tevékenységek jutnának.
Most kezdett több munka lenni, mint
amennyit el tudok vállalni, ezért gondosan beütemezem a már elvállalt munkákat, és inkább nem vállalok olyan megbízást, ami sürgős.
Amúgy nagyon szeretek családi házat
tervezni, de gondolkodás nélkül átadom
a fiatal építész- gyakornok munkatársaimnak a legelejétől (a koncepciós tervtől)
a munkát. Természetesen folyamatosan
konzultálok velük, és közösen alakítjuk
ki a terv végső formáját. Kár, hogy csak
családi házak tervezéséből nagyon nehéz
a fizetéseket biztosítani, ezért a válságos
időben én is több mindent kipróbáltam.
Vállaltam önkormányzati megrendeléseket, óvoda és iskola energetikai felújítását Csíkszeredában. Ezáltal belekerültem
az uniós pályázati rendszer Romániában
nagyon bürokratikus és lélekölő, bizalmatlanságon alapuló rendszerébe.
Ebben a hatalommal visszaélő rendszerben a legfontosabb dolog a pénz, a formaság, a bürokrácia és a mennyiség. Úgy
tűnik, hogy a minőség senkit sem érdekel.
Az az érdekes az ilyen munkákban, hogy
a lehetetlenül rövid határidő ellenére is
elkészülsz a tervvel, örülsz, hogy ha vala-

mikor, utólag kifizetik. Miközben egy több
évig tartó folyamat során több bürokratikus ellenőrzőbizottságon keresztülmegy a
terved, ezernyi buta kérdésre vagy kénytelen válaszolni, természetesen anélkül,
hogy változtatnál a terven. Így mintegy
50% plusz munkaórát vagy kénytelen belefektetni az eredeti munkádhoz képest,
s amikor végre megkapod a pénzed,
rájössz, hogy veszteséges volt a munka.

› Tervpályázatok jellemzőek a te praxisodban?
Nem jellemzőek. Az idei év elején volt
szerencsém először meghívásos tervpályázaton részt venni. Ráadásul ez egy ritka alkalmú, helyi viszonylatban nagyobb

tészek, akik úgy gondoljuk, hogy meg kell
tartanunk a hagyományos értékeket a
szakmánkban, és kultúrahordozókká kell
válnunk az eldobható építészetet képviselő, profitot hajszoló megrendelőkkel
szemben. Az értéket képviselő hagyományos építészeti örökségünk rohamosan
pusztul, vagy az átgondolatlan emberi
beavatkozás miatt, vagy éppen ennek hiánya, az elhanyagoltság miatt.
Egy egységes és hagyományos faluképre,
utcaképre egyébként a legveszélyesebb
dolog az idegen formák, anyagok, színek,
arányok térhódítása, mindez oly módon,
hogy a rend és harmónia helyett egyfajta
diszharmónia vagy káosz termelődik. En-

beruházásnak számító, hosszú távú
munkát biztosító lehetőség volt. Elkészítettük a kiírásnak megfelelően az ötlettervet és az építési költségbecsléseket.
Egészen jól összeállt a terv, szép is lett,
határidőre is sikerült leadni, de mégsem
a mi tervünk mellett döntött a döntőbizottság. Ha jól sejtem, aggódtak, hogy a
miénket költségesebb lesz megvalósítani, mint a nyertes tervet, amelyet amúgy
Köllő Miklós építészbarátom készített.
Érdekes volt számomra így először ös�szemérni az erőnket egy meghívásos
tervpályázat alkalmából, aminek a témája egyébként a magyar állam által támogatott Székelyföldi Jégkorong Akadémia
csíkkarcfalvi diákszállója volt. Ma amúgy
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meg, hanem az alkotó gondolat folyamatában. Maga a gondolat, az attitűd,
a viszonyulás és az éleslátás a fontos
ebben a folyamatban, hogy egy épület
az adott helyi adottságokból, helyi kultúrából, a helyi technikai lehetőségekből,
egyszóval a hely szelleméből nőjön ki.
Ez kifejeződik az anyaghasználatban, a
tér- és tömegformálásban, a homlokzati
arányokban, a tudatalattinkban elraktározott képekre (archetípusokra) való ref
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lektálásban. Az organikus fölfogás mint
szellemi áramlat az iparosítás és kapitalizálódás következtében elsekélyesedő
társadalommal szemben a művészi alkotásban keres alternatívát. Meg akarja
őrizni az emberi tevékenység teljességét,
komplexitását, a kézművességben gyökerező tradicionális mivoltát. Én a szerves
építészeti tevékenységet gyógyító folyamatként fogom fel. Nem önmegvalósító alkotásként, hanem olyan folyamatként, amelyben nyitottan szemlélve
az építészet terén ható gyógyító és
romboló erőket, a gyógyítókat erősíteni, a rombolókat gyengíteni tudom egy
adott környezetben.
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Hiszem azt, hogy itt Erdélyben egy olyan
építészetnek, amely gyökereinkből nő ki,
abból táplálkozik, teljes fundamentumával a történelmi építészetünkre épül
(nem nosztalgiázva vagy epigonként másolva azt, hanem saját erőből megújulva), erős megtartó ereje van. Nálunk is
egyre inkább teret nyer a pénz hatalmára
épülő, felesleges fogyasztást serkentő, a
természetet kizsigerelő társadalmi szokásrend. Alig páran vagyunk itt helyi épí-

nek fő oka, hogy nem ismerjük és nem is
értékeljük a hagyományainkat, mert a szegénység és lelakottság mögött nem igazán
vesszük észre. Így nem ismerjük saját
kultúránk értékeit, és inkább Nyugatról
importálunk formát, építőanyagot, életstílust, színvilágot, viselkedésmintát, és
végül a különböző épületek között semmiféle kommunikáció, harmónia, egymásra
utalás nincsen. Lehet, hogy önmagukban
a különböző családi házak megállnák a
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helyüket, de így egymás mellé, utcaképbe
illesztve sajnos köszönő viszonyban sincsenek egymással, ezért ez a negatív utcakép visszahat az egyes épületekre.
Egy általam tervezett épület egyféle válasz is arra a folyamatra, amelyben rohamosan bontódnak el, pusztulnak el és
alakítódnak át népi építészeti értékeink.
A megépülő épülettel mint gesztussal talán
sikerül egy kicsit felhívni a figyelmet erre
a folyamatra, pusztuló értékrendünkre,
pusztuló építészeti értékeinkre.
Fontos számomra a fenntartható építészet,
a minimális energiaigénnyel előállítható és
kis szállítási költséget igénylő helyi építőanyag használata, az építőipari hulladék
minimalizálása és újrahasznosíthatósága,
a környezetünket nem terhelő és az emberre káros anyagokat nem tartalmazó, rég
bevált természetes anyagok használata.
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Egy másik fontos szempont számomra
az egyre inkább elhaló helyi kézművesmesterek munkáinak igénybevétele az
építés során, ugyanis a hagyományos
mesterségek is csak úgy élnek tovább, ha
van rájuk igény, van megrendelés.
Számomra a szerves építészeti alkotási
folyamat lényege, vezérelve, az én személyes szemléletmódomban az EGYSÉGre való törekvés mindenben, minden
szinten. Gondolok itt arra a minőségi
és mélységi kapcsolati kommunikációra,
amely létrejöhet az épület és környezete,
az épület önálló funkcionális, szerkezeti
és esztétikai (formai) részegységei között. Szerintem ez adja az egység élményét, erre mondjuk, hogy szép, vagy hogy
rendben van, hogy harmóniát sugároz.
Ez a legfontosabb nekem az építészeti
alkotásban, valójában egész életszem-

léletemben. Ez a minőségi és mélységi
kapcsolat, kommunikáció a különböző
részegységek között, ami engem érdekel. Hogy a dolgok nemcsak úgy egymás
mellett vannak, hanem egymással úgy
vannak kapcsolatban, mondhatom azt
is: úgy tudnak egymással szabadon kommunikálni, hogy közben megtartják különbözőségüket. Maga a kommunikáció,
a kapcsolódás az, ami egységbe formálja
őket. Ha nyitott vagyok a természetre, a
teremtett világra, ezt az egységet tapasztalhatom meg minden élő organizmusban. A természetben minden mindennel
így kommunikál és kapcsolódik, ez köti
össze a látszólag összeférhetetlen dolgokat is. Mert ha felszínesen vizsgálok
valamit, bármit a valóságból, csak akkor
van összeférhetetlenség − ha ugyanezt a
mélységből vizsgálom, egységet tapasztalhatok. Ezért fontos törekednem az
igazi tudásra, megértésre és látásra, ami
a dolgokhoz való nyitottságomat, bizalmamat és szolgálatomat feltételezi.
Ezért a divatos korszerűség, a „mindegy,
csak új legyen” szemléletmód távol áll
tőlem. Annál inkább vágyom valami nagyon újszerűre, érdekesre, minél inkább
unatkozom. Én minél inkább unatkozom,
annál inkább vagyok zárkózott a jelen
valóságra, tehát annál inkább veszítem
el gyermeki nyitottságom, érdeklődésem,
figyelmem a jelen valóság iránt. Ebből
az unalomból és az újszerűség iránti
felszínes vágyunkból táplálkoznak azok
a divatok, amelyek jönnek és mennek.
Én is szeretem az újszerűt, de ahogy előrehaladok a koromban, egyre inkább nem
a bombasztikus látványos és feltűnő újszerűség vonz, hanem a rejtett és nem
könnyen észrevehető újszerűség, amihez
már különleges látásmód szükséges, és
nehezebben felfedezhető. Ezért az ös�szes történelmi építészeti stíluskorszakot
éppúgy eszköztáramnak tekintem, mint a
százéves Bauhaust, amit egyes építészek
a mai napig kortársnak címkéznek.
Engem a stílusokon, címkézéseken,
divatokon és korszellemen túli az igazi VALÓSÁG, az igazi SZÉPSÉG érdekel,
ami igazából rejtett, tehát MISZTÉRIUM.
A dolgok közötti valódi és mély kapcsolat

és kommunikáció az, ami igazán érdekel,
ez adja az igazi szépséget, ami a természet teljességének, rejtett rendjének valami lényegi kifejeződése, a TEREMTŐNK
lenyomata a világban, ezért az egyedüli
megismerő erő, ami ezt felfedheti nekem,
a SZERETETBEN van. Tehát ezt jelenti
számomra a Szerves Építészet!
Én is kereső vagyok ezen az úton, egyegy alkotásban, ha a tulajdonos is nyitott
rá, meg lehet ezt valamennyire valósítani.
Sajnos legtöbb esetben kisebb vagy nagyobb mértékben mégis elbukik a dolog
útközben, ritkábban a tervezés, gyakrabban a kivitelezés során. Ezért a megépült
épületek kis hányada az, amivel büszkélkedni lehet, az, ami az utolsó részletéig is
követi a terv eredeti koncepcióját.

› Ez a gondolkodás mennyire jelenik meg
más építészeknél Székelyföldön, Erdélyben, Romániában?
Az 1990-es fordulat után feltörő építkezési láz tudatlan állapotában gombamód szaporodó új épületek távol állnak
az építészeti minőség fogalmától és a
környezetükhöz való illeszkedéstől. Sajnos ez főleg faluhelyre jellemző, éppen
ott, ahol pedig a népi építészeti értékeink leginkább megmaradtak. Itt általában terv nélkül, utólagos engedéllyel
épülnek a házak. A megyei és városi
hivatalokból hiányzik a jó szakember,
vannak helyettük „jó” hivatalnokok, akik
jól ismerik a törvény paragrafusait, de
ez sajnos egy fikarcnyit sem garantálja
az épületek igazi építészeti minőségét.
A 90-es évek szakemberhiányát jelzi
az a tény is, hogy Hargita megyében
(lakossága kb. 250 000 fő) összesen
mintegy harminc diplomás építész tevékenykedett. Mára ez a szám jócskán
megnőtt. Besegített ebbe a folyamatba
a csíkszeredai művészeti középiskola
építészeti szakirányú osztályának a
létrejötte is, így egyre többen kerültek
magyar anyanyelvű helyi diákok építészeti egyetemre, és utána haza, itthon
dolgozni. Így ma már kevésbé van szakemberhiány, a gyakorló építészek nagy
százaléka főleg itt a megyeszékhelyen,
Csíkszeredában tevékenykedik.

› És az egyetemeken mi a helyzet?
A romániai egyetemeken tudtommal
nem nagyon ismerős a szerves építészet, többnyire a divatos kortárs és globalista építészeti stílust szívják magukba az építészhallgatók. Az Országépítő
Kós Károly Egyesülés az egyetlen fórum,
amely összegyűjti az − amúgy nagyon
különböző stílusban alkotó helyi − építészeket, akiket mégis összeköt egyfajta
építészeti értékszemlélet.

› Mit kell tudni az Országépítő Kós Károly
Egyesülésről? Kik a tagjai, milyen tevékenységet folytat?
Minden tag nagyra becsüli Kós Károly
örökségét, és ez már egy közös alap.
Részben volt vándoriskolások is tagjai, mint Bogos Ernő, Müller Csaba és
Tóthfalusi Gábor, részben más erdélyi
építészek, akik többnyire már a 2005-ös
illyefalvi megalakuláskor csatlakoztak a
társasághoz. Az Egyesülés érdekessége,
hogy az anyaországi Kós Károly Egyesüléstől eltérően a tagság fele nem építész
vagy tájépítész, hanem képzőművészek,
vállalkozók, közéleti személyiségek, lel-

készek, tehát szakmailag nagyon vegyes
a társaság. A tevékenysége az évek során inkább az építészeket mozgatta meg
különböző szakmai találkozókkal, konferenciákkal, kiállításokkal, szakmai kirándulásokkal. Így a társaság nem építészeti érdekeltségű tagjaival, akik ezeken
a rendezvényeken nem vettek részt, az
Egyesülés kapcsolata tudtommal inkább
formális, mint valóságos.

› Milyen konkrét események létrejöttében
játszottatok szerepet?
Az Egyesülés társszervezője volt a
gyergyócsomafalvi Maros-parti Népfőiskolának, amely 2007 októberében indult
egy konferenciával. Egy évig több alkalommal találkoztunk, hogy megosszuk
egymással tudásunkat a fő témában,
ami a fa és az erdő mint érték volt. A
fával való együttélés, az erdőművelés,
a faépítészet, a székely ház, a falu és a
táj kapcsolata a gazdaság, a kultúra és
a szociális élet területén egyaránt alapkérdés. A Föld élő, eleven organizmus,
amelynek életében egyéni felelősségünk
van. Ebben a témában hallgattunk elő-
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helyüket, de így egymás mellé, utcaképbe
illesztve sajnos köszönő viszonyban sincsenek egymással, ezért ez a negatív utcakép visszahat az egyes épületekre.
Egy általam tervezett épület egyféle válasz is arra a folyamatra, amelyben rohamosan bontódnak el, pusztulnak el és
alakítódnak át népi építészeti értékeink.
A megépülő épülettel mint gesztussal talán
sikerül egy kicsit felhívni a figyelmet erre
a folyamatra, pusztuló értékrendünkre,
pusztuló építészeti értékeinkre.
Fontos számomra a fenntartható építészet,
a minimális energiaigénnyel előállítható és
kis szállítási költséget igénylő helyi építőanyag használata, az építőipari hulladék
minimalizálása és újrahasznosíthatósága,
a környezetünket nem terhelő és az emberre káros anyagokat nem tartalmazó, rég
bevált természetes anyagok használata.
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Egy másik fontos szempont számomra
az egyre inkább elhaló helyi kézművesmesterek munkáinak igénybevétele az
építés során, ugyanis a hagyományos
mesterségek is csak úgy élnek tovább, ha
van rájuk igény, van megrendelés.
Számomra a szerves építészeti alkotási
folyamat lényege, vezérelve, az én személyes szemléletmódomban az EGYSÉGre való törekvés mindenben, minden
szinten. Gondolok itt arra a minőségi
és mélységi kapcsolati kommunikációra,
amely létrejöhet az épület és környezete,
az épület önálló funkcionális, szerkezeti
és esztétikai (formai) részegységei között. Szerintem ez adja az egység élményét, erre mondjuk, hogy szép, vagy hogy
rendben van, hogy harmóniát sugároz.
Ez a legfontosabb nekem az építészeti
alkotásban, valójában egész életszem-

léletemben. Ez a minőségi és mélységi
kapcsolat, kommunikáció a különböző
részegységek között, ami engem érdekel. Hogy a dolgok nemcsak úgy egymás
mellett vannak, hanem egymással úgy
vannak kapcsolatban, mondhatom azt
is: úgy tudnak egymással szabadon kommunikálni, hogy közben megtartják különbözőségüket. Maga a kommunikáció,
a kapcsolódás az, ami egységbe formálja
őket. Ha nyitott vagyok a természetre, a
teremtett világra, ezt az egységet tapasztalhatom meg minden élő organizmusban. A természetben minden mindennel
így kommunikál és kapcsolódik, ez köti
össze a látszólag összeférhetetlen dolgokat is. Mert ha felszínesen vizsgálok
valamit, bármit a valóságból, csak akkor
van összeférhetetlenség − ha ugyanezt a
mélységből vizsgálom, egységet tapasztalhatok. Ezért fontos törekednem az
igazi tudásra, megértésre és látásra, ami
a dolgokhoz való nyitottságomat, bizalmamat és szolgálatomat feltételezi.
Ezért a divatos korszerűség, a „mindegy,
csak új legyen” szemléletmód távol áll
tőlem. Annál inkább vágyom valami nagyon újszerűre, érdekesre, minél inkább
unatkozom. Én minél inkább unatkozom,
annál inkább vagyok zárkózott a jelen
valóságra, tehát annál inkább veszítem
el gyermeki nyitottságom, érdeklődésem,
figyelmem a jelen valóság iránt. Ebből
az unalomból és az újszerűség iránti
felszínes vágyunkból táplálkoznak azok
a divatok, amelyek jönnek és mennek.
Én is szeretem az újszerűt, de ahogy előrehaladok a koromban, egyre inkább nem
a bombasztikus látványos és feltűnő újszerűség vonz, hanem a rejtett és nem
könnyen észrevehető újszerűség, amihez
már különleges látásmód szükséges, és
nehezebben felfedezhető. Ezért az ös�szes történelmi építészeti stíluskorszakot
éppúgy eszköztáramnak tekintem, mint a
százéves Bauhaust, amit egyes építészek
a mai napig kortársnak címkéznek.
Engem a stílusokon, címkézéseken,
divatokon és korszellemen túli az igazi VALÓSÁG, az igazi SZÉPSÉG érdekel,
ami igazából rejtett, tehát MISZTÉRIUM.
A dolgok közötti valódi és mély kapcsolat

és kommunikáció az, ami igazán érdekel,
ez adja az igazi szépséget, ami a természet teljességének, rejtett rendjének valami lényegi kifejeződése, a TEREMTŐNK
lenyomata a világban, ezért az egyedüli
megismerő erő, ami ezt felfedheti nekem,
a SZERETETBEN van. Tehát ezt jelenti
számomra a Szerves Építészet!
Én is kereső vagyok ezen az úton, egyegy alkotásban, ha a tulajdonos is nyitott
rá, meg lehet ezt valamennyire valósítani.
Sajnos legtöbb esetben kisebb vagy nagyobb mértékben mégis elbukik a dolog
útközben, ritkábban a tervezés, gyakrabban a kivitelezés során. Ezért a megépült
épületek kis hányada az, amivel büszkélkedni lehet, az, ami az utolsó részletéig is
követi a terv eredeti koncepcióját.

› Ez a gondolkodás mennyire jelenik meg
más építészeknél Székelyföldön, Erdélyben, Romániában?
Az 1990-es fordulat után feltörő építkezési láz tudatlan állapotában gombamód szaporodó új épületek távol állnak
az építészeti minőség fogalmától és a
környezetükhöz való illeszkedéstől. Sajnos ez főleg faluhelyre jellemző, éppen
ott, ahol pedig a népi építészeti értékeink leginkább megmaradtak. Itt általában terv nélkül, utólagos engedéllyel
épülnek a házak. A megyei és városi
hivatalokból hiányzik a jó szakember,
vannak helyettük „jó” hivatalnokok, akik
jól ismerik a törvény paragrafusait, de
ez sajnos egy fikarcnyit sem garantálja
az épületek igazi építészeti minőségét.
A 90-es évek szakemberhiányát jelzi
az a tény is, hogy Hargita megyében
(lakossága kb. 250 000 fő) összesen
mintegy harminc diplomás építész tevékenykedett. Mára ez a szám jócskán
megnőtt. Besegített ebbe a folyamatba
a csíkszeredai művészeti középiskola
építészeti szakirányú osztályának a
létrejötte is, így egyre többen kerültek
magyar anyanyelvű helyi diákok építészeti egyetemre, és utána haza, itthon
dolgozni. Így ma már kevésbé van szakemberhiány, a gyakorló építészek nagy
százaléka főleg itt a megyeszékhelyen,
Csíkszeredában tevékenykedik.

› És az egyetemeken mi a helyzet?
A romániai egyetemeken tudtommal
nem nagyon ismerős a szerves építészet, többnyire a divatos kortárs és globalista építészeti stílust szívják magukba az építészhallgatók. Az Országépítő
Kós Károly Egyesülés az egyetlen fórum,
amely összegyűjti az − amúgy nagyon
különböző stílusban alkotó helyi − építészeket, akiket mégis összeköt egyfajta
építészeti értékszemlélet.

› Mit kell tudni az Országépítő Kós Károly
Egyesülésről? Kik a tagjai, milyen tevékenységet folytat?
Minden tag nagyra becsüli Kós Károly
örökségét, és ez már egy közös alap.
Részben volt vándoriskolások is tagjai, mint Bogos Ernő, Müller Csaba és
Tóthfalusi Gábor, részben más erdélyi
építészek, akik többnyire már a 2005-ös
illyefalvi megalakuláskor csatlakoztak a
társasághoz. Az Egyesülés érdekessége,
hogy az anyaországi Kós Károly Egyesüléstől eltérően a tagság fele nem építész
vagy tájépítész, hanem képzőművészek,
vállalkozók, közéleti személyiségek, lel-

készek, tehát szakmailag nagyon vegyes
a társaság. A tevékenysége az évek során inkább az építészeket mozgatta meg
különböző szakmai találkozókkal, konferenciákkal, kiállításokkal, szakmai kirándulásokkal. Így a társaság nem építészeti érdekeltségű tagjaival, akik ezeken
a rendezvényeken nem vettek részt, az
Egyesülés kapcsolata tudtommal inkább
formális, mint valóságos.

› Milyen konkrét események létrejöttében
játszottatok szerepet?
Az Egyesülés társszervezője volt a
gyergyócsomafalvi Maros-parti Népfőiskolának, amely 2007 októberében indult
egy konferenciával. Egy évig több alkalommal találkoztunk, hogy megosszuk
egymással tudásunkat a fő témában,
ami a fa és az erdő mint érték volt. A
fával való együttélés, az erdőművelés,
a faépítészet, a székely ház, a falu és a
táj kapcsolata a gazdaság, a kultúra és
a szociális élet területén egyaránt alapkérdés. A Föld élő, eleven organizmus,
amelynek életében egyéni felelősségünk
van. Ebben a témában hallgattunk elő-
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adásokat, osztottuk meg tudásunkat.
Az Egyesülés volt a kezdeményezője és szervezője a Hargita megyei Faluképmegőrző
programnak, amelyben kezdetben az
Egyesüléshez tartozó építészirodák vettek
részt, de később más irodák is csatlakoztak. Mindegyikünk felvállalt egy pár települést, és ezeket részletesen, portánként
dokumentáltuk építészeti és tájépítészeti
értékeik szerint. Tehát egy részleteiben,
portánként dokumentált értékkataszter
jött létre, ami alapján helyi értékvédelmi,
és ezen alapuló fejlesztési javaslatokat fogalmaztunk meg.
Az Egyesülés pár építésztagjával, Bogos
Ernővel, Köllő Miklóssal és Tövissi
Zsoltal meghívást kaptunk egyfajta tanácsadó építészeti munkára a Pogány−
Havas Kistérségbe, majd később az európai uniós pályázatokat lebonyolító Csík
Leader Egyesület építészeti tervtanácsába. Itt főleg véleményezési és tervtanácsi
munka folyik, az uniós fejlesztési pályázatokat véleményezzük szakmai szempontból. Számomra élmény és nagyszerű
tapasztalat ez a feladat is.

› Vannak személyes gondolataid az
Országépítő Kós Károly Egyesülés jövőjéről?
Vannak, de a fontos az, hogy minden
tagnak legyen jövőképe, ezeket vessük
össze, és ebből alkossunk valami közös
tevékenységet, ami megújít és megtart
minket, illetve lehetőséget ad továbbadni tapasztalatunkat, tudásunkat a fiatalabb generációnak. Mostanában fogalmaztam meg személyes elképzelésemet,
amit már elküldtem a vezetőknek.
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› Melyek ezek?
Az Egyesülés közösen megfogalmazott
alapelvei összekötnek minket. Ezek közül jelenleg hangsúlyosnak találom az
új, kreatív, hagyományokban gyökerező
jellegzetes és minőségi erdélyi és székely építészeti szellemi alkotások létrejöttét, amelyek gazdaságilag elérhetőek
a nagyközönség számára, valamint a
közös kutatási tevékenységet, hagyományos és új, környezetbarát technológiák
promotálását, a helyi székely építőipar,
mesterségek, művészek támogatását.
Az OKKE ideális jövőképében fontos,
hogy az Egyesülés aktív legyen a helyi
kulturális és művészeti életben, a médiában, oktatásban. Vonzó és bővülő
művészeti és kulturális közösségként
rendszeresen kell találkozni, megismerni egymás munkáit, motivációit, Szükség
van közös, összehangolt marketing-- és
menedzsmenttevékenységre, amelynek
célja a vállalkozások piacképességének
növelése. Ehhez szükség van egy komoly,
többnyelvű honlapra, ahol mindenki számára elérhetőek az Egyesülés és tagjainak tevékenységei, munkássága.

› Milyen egyéb szakmai kapcsolatokat
ápolsz?
Az említett tervtanácsi, szaktanácsadói
munka mellett egy éve tagja vagyok a
gyulafehérvári egyházmegye liturgikus
építészeti bizottságának is, amely véleményező tervtanácsként működik.
Korábban benne voltam a csíkszeredai
városi építészeti tervtanácsban, de kiléptem belőle. Túl sokan voltunk, és nagyon
elhúzódtak időben az ülések, ugyanak-

kor nem éreztem, hogy személyemmel
hozzájárulhatok a lényegi döntésekhez.
Bogos Ernő volt vándoriskolás barátommal egy házban bérlünk irodát, így vele
gyakrabban összefutok, és megosztjuk
tapasztalatainkat. Többször közösen
utaztunk az anyaországi KKE rendezvényeire, ami mindig nagy élmény számomra. Ernő nagyon igényes, tehetséges építész, aki odafigyel minden apró részletre.
Sokat tanulok még mindig tőle, sajnálom,
hogy a mindennapok rohanó tempójában
ritkán van alkalmunk egymás munkáit
jobban megismerni.
Amikor annyira sok a munka, hogy nem
tudunk mindent elvállalni, akkor szívesen ajánljuk egymást Ernővel, de a többi,
hasonló szellemiségben alkotó építés�szel is. Hála Istennek, mostanában egyre
gyakrabban fordul elő ez a helyzet.
Van két fiatal csíkszeredai kollégám, nekik is van egy fiatalabb építészekből álló
közösségük. Keveset tudok róluk, jó lenne összehozni velük szakmai találkozókat, beszélgetéseket, hogy egy működő
kapcsolati háló jöhessen létre.

› A rovat címe Vándorokból mesterek.
Mennyire van lehetőséged megtapasztalni ezt a folyamatot, mi a helyzet az
utánpótlással?
Az önálló építészeti vállalkozásom kezdetén nem volt fiatal munkatársam.
A családommal dolgoztam: testvéremmel, Zsolttal, aki faipari mérnökként
bútortervezést végzett a brassói egyetemen, majd műemlék-restaurálási képzésen vett részt Kolozsváron, illetve édesanyámmal, akit rajzolónak képeztek ki
a csíkszeredai építészeti technikumban.
Zsolttal később szétváltunk, de édesanyámmal a mai napig dolgozom, kétnaponta egy-két órára még mindig bejárogat az irodába.
Az első fiatal munkatársam egy nagyon
nyitott angol srác, Hugh Conway Morris volt, aki szívesen maradt fél évet az
irodámban, majd egy második félévet
édesapámmal töltött az építőtelepen.
Így lehetősége volt a tervezés mellett az
ács- és kőművesszakmát is tanulgatni.
Én is sokat tanultam tőle. No, nem az an-

gol nyelvet, mert ő már tudott magyarul,
amikor hozzám került, ha jól emlékszem,
az Axis építészirodából érkezett. Nekem
akkor nagy segítségemre volt, mert sok
volt a megrendelés.
Azóta folyamatosan van fiatal építészgyakornok vagy vándoriskolás az irodában.
A vándorból mesterré válás hosszú folyamat. Úgy gondolom, hogy a mindennapi
kihívások, újabb és újabb tapasztalatok
állandóan alakítanak a mesterré válásban, illetve gyakran én is lehetek inas a
fiatal mellett, akitől én is sokat tanulhatok. Számítógép-modellezési, rajzolási,
látványtervezési tudásom nagy részét
például nekik köszönhetem.
Örömömre szolgált, hogy több vándor
is megfordult már az irodámban, még a
válság előtt, vagy a válság elején. Szerettem velük dolgozni, nemcsak ők tanultak
tőlem, hanem én is sokat tanulhattam tőlük. Aki ide eljött egy vándorfélévre, azt
nagyon érdekelte az itteni táj és kultúra,
a hagyományok. Ezért én is igyekeztem
velük minden ez irányú tudásomat meg-

osztani. Biztattam őket hétvégi túrákra, együtt jártunk ki falvakra felmérni a
falufelmérési program keretében, vagy
éppen a csűrös kiadványunk készítésekor. Mindezek jó alkalmaknak bizonyultak arra, hogy megismerjék nemcsak az
irodánkat, hanem a tágabb kulturális és
természeti közegünket, amibe belecsöppentek. Innen nehéz volt részt venni a
rendszeres vándoriskolás programokon
(700 km ide Budapest, ami autópályán
nem is volna sok, de román vasúttal és
utakkal számolva igen), de gondolom,
részben kárpótolta őket az Országépítő
Kós Károly Egyesülés itteni tevékenységében való részvétel.

› Milyen aktuális téma foglalkoztat mostanában?
A 2015-ös Csűrjeink újrahasznosítása című
kiadványunk sikere kapcsán fellelkesülve, ezen kutatási folyamat folytatására
jelentkeztem a Magyar Művészeti Akadémia hároméves alkotói ösztöndíjára, amit
sikeresen el is nyertem. Mivel tervezői

tevékenységem elsősorban az erdélyi és
székely épített örökség megőrzéséhez köt,
kutatási témám: a népi ihletettségű − hagyományban gyökerező −, megújuló szerves építészet, a székely faluképvédelem, a
székely népi építészet, csűrjeink újrahasznosítása lett.
Célom egy tervezési segédletként használható, mindenki számára értelmezhető
művészi és műszaki koncepció megfogalmazása, ami a hagyományos székely falusi
ház és gazdasági épület múltjára és jelenére épül. De nem maradnék meg csak az
elméletnél: szeretném konkrét gyakorlati
példán keresztül bemutatni a fenti cél megvalósulását egy valós igényen alapuló tervezési feladat végigvitelével. Ez a Csibész
Alapítvány részére tervezendő erdei iskola
lenne. Ennek megépülésével olyan mintaértékű komplexum valósulhat meg, amely
megépített formában is rögzíti a tanulmányban megfogalmazott esztétikai, műszaki és kivitelezhetőségi tapasztalatokat.

AN INTERVIE W OF GYŐZŐ ESZ TÁNY
Esztány Győző studied in Csíkszereda and then in Kolozsvár. He then moved to Budapest, where he completed the graduate course of Kós Károly Association,
the Itinerant School, between 1997 and 1999. Currently, as a master of the Országépítő Károly Kós Association of Hungary and Transylvania, he is a teaching
assistant for young Szekler and Hungarian architects and an active member of the Architectural Advisory Board of the Csík LEADER Association and the
Council of Ecclesiastical Art of Gyulafehérvár. Also, he is an independent designer, whose works are primarily related to the preservation of the built heritage
of Transylvania and Szeklerland. His research topics include the renewable natural beauty in folk art and tradition, the preservation of Szekler village
architecture and the repurposing of barns.
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gol nyelvet, mert ő már tudott magyarul,
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osztani. Biztattam őket hétvégi túrákra, együtt jártunk ki falvakra felmérni a
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› Milyen aktuális téma foglalkoztat mostanában?
A 2015-ös Csűrjeink újrahasznosítása című
kiadványunk sikere kapcsán fellelkesülve, ezen kutatási folyamat folytatására
jelentkeztem a Magyar Művészeti Akadémia hároméves alkotói ösztöndíjára, amit
sikeresen el is nyertem. Mivel tervezői

tevékenységem elsősorban az erdélyi és
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Célom egy tervezési segédletként használható, mindenki számára értelmezhető
művészi és műszaki koncepció megfogalmazása, ami a hagyományos székely falusi
ház és gazdasági épület múltjára és jelenére épül. De nem maradnék meg csak az
elméletnél: szeretném konkrét gyakorlati
példán keresztül bemutatni a fenti cél megvalósulását egy valós igényen alapuló tervezési feladat végigvitelével. Ez a Csibész
Alapítvány részére tervezendő erdei iskola
lenne. Ennek megépülésével olyan mintaértékű komplexum valósulhat meg, amely
megépített formában is rögzíti a tanulmányban megfogalmazott esztétikai, műszaki és kivitelezhetőségi tapasztalatokat.

AN INTERVIE W OF GYŐZŐ ESZ TÁNY
Esztány Győző studied in Csíkszereda and then in Kolozsvár. He then moved to Budapest, where he completed the graduate course of Kós Károly Association,
the Itinerant School, between 1997 and 1999. Currently, as a master of the Országépítő Károly Kós Association of Hungary and Transylvania, he is a teaching
assistant for young Szekler and Hungarian architects and an active member of the Architectural Advisory Board of the Csík LEADER Association and the
Council of Ecclesiastical Art of Gyulafehérvár. Also, he is an independent designer, whose works are primarily related to the preservation of the built heritage
of Transylvania and Szeklerland. His research topics include the renewable natural beauty in folk art and tradition, the preservation of Szekler village
architecture and the repurposing of barns.
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Csíkszentlélek kis lélekszámú község Csíkszereda közelében. Itt találtunk egy olyan
eladó telket, amely megfelelt a szempontjainknak: csendes helyen, távol a forgalmas
úttól, egy zsákutca végében helyezkedik el. Lényeges volt számomra a természet adta
gazdag változatosság és a szennyeződésmentes környezet, ami itt megtalálható. Napos
és enyhén délre lejtős a terület, ez fontos a csíki télben. A szélvédett, nem túl magasan
fekvő domboldalról kilátás nyílik a Csíki-medence fenséges látványára és a Hargita
hegységre. A helyszín meghatározta a ház helyét, tájolását, tömegformálását.

CSALÁDI OTTHON
CSÍKSZENTLÉLEK
Építészet, szöveg: Esztány Győző
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 Földszinti alaprajz

Emeleti alaprajz

Az alaprajzi séma a hagyományos, háromosztatú székely parasztház típus
továbbfejlesztett változataként alakult
ki, úgy, hogy a ház a nap felé fordul
hosszanti oldalával délnyugatra. Ha a
házat innen nézem, jobbra található a
bejárat egy kis fedett terasszal, középen a lakótér (nappali), tőle jobbra egy
szoba, balra pedig a konyha és a fedett
kerti terasz.
A tisztaszoba-lakószoba-konyha a háromosztatú ház sémáját követi. A lakószoba mögött helyet kapnak a kisebb
terek (fürdő, kamra), így az eredetileg
hosszúkás téglatest formából egy T
alakú alaprajzi forma alakul ki. Magas
tetős, cserépfedésű, a hagyományos 45
fokos dőlésszöggel és cseréptípussal,
így a nagyméretű padlásteret manzárd
szintként hasznosítottuk gyerekszobákkal, szülői hálóval, és egy nagyobb
fürdőszobával. A földszint geometriai
és lényegi centruma a lakótérben elhelyezett tömegkályha, családi tűzhely
(jelenleg még nem készült el), ami mögött a pinceszintre és a manzárdra lépcsőfeljárók vezetnek. A fenti lépcsőtér
elég tágas, ezt gyereknappaliként képzeltem el. Ebbe a centrális térbe nyílik minden fenti szoba. A kilátást egy
tetőből kiugró, mégis a főgerinchez illeszkedő, kuckószerű tetőablak három
irányban biztosítja.
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Sikerült úgy kialakítani az alaprajzot,
hogy nincsenek folyosószerű közlekedőterek a házban. A pinceszinten csak
három kisebb helyiség található: a központi fűtéses − fafűtéses − kazánház,
egy szerszámraktár és egy zöldséges
pince. Ezek a ház délkeleti oldalára
kerültek, kihasználva a telek lejtését.
A télikert szerepét a lakótér nagyobb
ablakfülkéje vette át. Télen már megtapasztaltuk, hogy milyen jó napcsapdaként működik: alacsony napállás esetén a nap teljesen besüti a lakóteret.
A ház és lakótér centrumában lévő tűzhely köré íves vonalvezetésben falazódtak a lakótér kuckós tereinek falai (eredeti skicceimen még az előszoba külső

fala is íves lett volna). Ezért fordulnak
ívesen a tűzhely mögött a lépcsőtér és
a fürdő-kamra terei is. A kör és négyzet
játékos viszonya az alaprajzi formálásnál több munkámban is megjelenik.
Egymás mellé építve az íves és egyenes
falak erősítik egymás különbözőségét,
de úgy, hogy mégis harmóniában vannak egymással.
A terasz-konyha-ebédlő és a lakótér
terei egymást átszövik vagy egymásra
nyitottak, egyik sincs elzárva vizuálisan a másiktól. Jelenleg a konyhatér
nyitott a lakótér felé, de később lehetőség van akár üveges fallal elválasztani a két teret egymástól.
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Az ebédlő tere például kuckószerűen kapcsolódik a lakótérhez, a külső
terasz és a kert felé nagy, nyitott ablakkal. A kint és bent kapcsolatát jól
jelzi a kifelé áramló tér jellegét erősítő
deszkázott mennyezetburkolat, amely
azonos kint és bent.

A földszint végül szerkezeti szempontokból egységesen kisméretű tömör
téglából épült, kivéve a kőburkolatos
parapetfalakat, amelyek lyukacsos hőszigetelő téglából készültek. A teljes fehér
és faburkolatos részek egyaránt külső
kőzetgyapot hőszigetelést kaptak.

A hengeres vasbeton vakolt oszlopok,
amelyek kívül és belül is több helyen
megjelennek, a helyi székely kúriák építészeti eszköztárát idézik. A homlokzati
anyagokat az olyan hagyományos és természetes helyi építőanyagok jellemzik,
mint a szépen falazott terméskő, a fehérre meszelt, vakolt téglafalak, és az egyszerű, függőleges lécbetétes deszkázat.

A ház kivitelezéséért édesapámnak
vagyok hálás, aki oroszlánrészt vállalt
minden kőműves-, ács-, szigetelő- és
burkolómunkálat elvégzésében, és sokat segített munkakaláka szervezésében vagy szakmai tanácsadásban is.
A ház lassan épült az évek folyamán
2004-től kezdődően, minden évben egy
kicsit haladva.

THE HOME OF THE ARCHITECT
For the architect, it is key to have a rich variety of natural materials at disposal, and that these materials are pure. This piece of land gets a lot of sunshine
and mildly slopes towards south, which is very important during the harsh winters of Csík. Protected from the wind by the surrounding taller hills, the mound
offers a beautiful view of the Csík Basin and the Harghita Mountains. The floor plan is an improved version of the traditional three-section Szekler farmhouse,
facing southwest with its long side. The walls of the cosy living spaces are curved around the stove, built right into the middle of the house. The playful
relationship between circles and squares is the mainstay in many of the architect's works. Built side by side, the difference between curved and straight
walls seem even more striking. Still, they remain in harmony with each other.
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MESE A HOLDTÖLTE ÉJSZAKÁJÁN
EGY VAS MEGYEI ÉPÍTÉSZTŐL
S z ö veg: Dr. S z ű c s E nd r e
Fotó: Sáros László György DLA
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Ismét telihold volt (2019. október 11.). Ilyenkor általában nem tudok aludni. Most nagy nehezen sikerült. Álmodtam. Egy kattogó
vonaton ülök öcsémmel. Szülőfalumba, a Vas megyei Csepregbe igyekszünk. Vigyáznunk kell, most nem szabad elaludni, mert
Csornán át kell szállni a kis vicinálisra, a motorvonatra. Örültünk, mert éreztük, már közel vagyunk szülőfalunkhoz. Leülünk a
hosszanti ülésre. Itt kedves „földijeinkkel” mindjárt beszédbe elegyedünk. Mi is elővesszük vasi nyelvjárásunkat, amiért pesti
iskolánkban mindig kicsúfoltak. Itt nem csak egy „e” volt, nem úgy, mint büszke fővárosunkban.

Persze öcsémmel összebújtunk, és
egymás fülébe súgtuk, hogy „micsoda szegényes nyelv”. Meg persze itt, a
szülőfalunkban, ha úgy akarom, a „k”
„g”-vé tud változni, a fránya „ly” lazán
egy „l”-lé, s ha kedvem úgy kívánja, kettővé egyszerűsíthetem. Míg ezen meditáltunk, egy furcsán kedves csengésre
lettünk figyelmesek. Régi barátunk, a
kalauz bácsi lehajol, s a nyakában himbáló pléhsíp nekilendül a kedves, gömbölyű vaskályhának. Fát kell már rátenni, mert fogytán a láng, és bizony, az
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est beköszöntőben. Sokszor megkértük
a kalauz bácsit, ezt a nehéz feladatot
mindig szívesen megoldjuk. Már röpködtünk az örömtől, amikor felcsapódott az ajtó, és belépett három zord,
szigorú, egyenruhás ember. „Kérjük az
igazolványokat, vagy a belépő engedélyeket.” Bizony, ez már az amúgy is
harmadára nyomorított hazánk „határsávja” volt. Alaposan megvizsgálva a
papírokat hozzánk érve összehúzták
a szemöldöküket, mert bizony nálunk
csak az iskolai füzetünket találták,

melyben tanáraink szüleinket értesítették gyermekeik haszontalanságairól. No meg aztán azt a füzetecskét,
ahol láng előtt síró koreai kisfiúcskát
ábrázoltak a szépen csipkézett vörös
bélyegek. Megkérdezték tőlünk, hova
megyünk, és mit csinálunk ott, és nagyanyánknak mi a neve. „No, gyermekeim,
ezt mindenki mondhatja. A következő
állomáson szépen ti is kiszálltok velünk. Aztán majd meglátjuk, mi lesz.”
Az lett, hogy a rendőrőrs fűtetlen
előterében egy-egy, keskeny lécekkel

MESE A HOLDTÖLTE ÉJSZAKÁJÁN
EGY VAS MEGYEI ÉPÍTÉSZTŐL
S z ö veg: Dr. S z ű c s E nd r e
Fotó: Sáros László György DLA
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megyünk, és mit csinálunk ott, és nagyanyánknak mi a neve. „No, gyermekeim,
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Az lett, hogy a rendőrőrs fűtetlen
előterében egy-egy, keskeny lécekkel

THE CHURCH OF MÁRIAFALVA
Known today as Mariasdorf, Máriafalva is located 37 km west of Kőszeg. By the end of the 19th century, the small local church fell into a state of disrepair. Minister
of Religion and Education Ágoston Trefort invited Imre Steindl, the most significant representative of the Hungarian historicist school to lead the renovation
effort. The master redesigned the church, which was left unfinished since the Middle Ages, in a neo-Gothic style and freed it from its Baroque additions. The most
daring changes were made to the western facade. A balcony was built there, beneath the statue of Mary and a baldaquin. Steindl asked his friend, stained-glass
artist Miksa Róth, for help. The Church of the Assumption in Máriafalva was the first successful project of Róth's art studio.
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keztek arra, hogy a közeli falvakban is
sok magyar élt, és a templomokban magyarul is miséztek. Gyakran átmentek
Mariazellbe, hol biciklivel, hol gyalog.
Egy kis templomról is tudtak, ahol állítólag magyar királyok és vezérek díszítik „Isten házát” kívül-belül, és színes
üvegablakok mosolyognak be a hívőkre.
Olyan szép, mint a nagy katedrálisok, de
kicsiben. A lényeg az, hogy a miénk volt.
Csepreg katolikus község. A középkori
hagyományokkal büszkélkedő templom
vasár- és ünnepnapokon mindig tele
volt. A férfiak a déli, a nők az északi oldalon. Mi, gyerekek ugyanilyen rendben
álltunk vagy térdeltünk az oltár előtt.
Ha néha már nem figyeltem a pap bácsi
szavaira, sokszor eszembe jutott a kis
mesetemplom. Vajon igaz-e, és ha igen,
de jó lenne egyre ott térdepelni.
Gyermekkori ábrándozásaim valósággá
váltak. Építész lettem. A csodálatos budai Vár Dísz terén lévő barokk ház első
emeletére kerültem, a freskókkal díszített mennyezetek alá. Első feladatom
egy Ferenc körúti városi ház lépcsőháza
fedett padon kellett aludnunk. Szörnyű
volt, mert így felülről és alulról is hidegrázott bennünket a huzat. Ugyanis szegény nagyanyánkat nem tudták
elérni, mert szép tornácos házunkban
nemhogy telefon nem volt, de óra sem,
rádió sem, ugyanis a felszabadító csapatok mindent elloptak.
A bevezetőt happy enddel zárjuk be.
Nagyanyánk másnap vonattal eljött
értünk a szombathelyi parancsnokságra. Mindent elfelejtettünk, kicsengetés
után az összes vakációnkat továbbra is
ott töltöttük. Igaz, sóvárogva néztünk
a határ felé. Irigyeltük a szép autókat,
a farmernadrágokat, a rock-and roll lemezeket és a szabadságot.
Az öregek meséltek arról, hogy ez a rész
is Magyarországé volt egykor, sok várral,
kastéllyal és templommal. A misék után
hazafelé sétálván nosztalgiával emlé-
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háborúban megsérült üvegablakainak
helyreállítása volt. Munkám megkezdésekor átpillantottam az udvarból a
szomszédba. Ott egy acélszerkezetű
liftházat is hasonlóan gyönyörű szecessziós üvegablakok díszítettek. Ekkor
született első szakmai szerelmem. Belevetettem magam a díszüvegek kutatásába. Róth Miksa munkássága izgatott,
de nagyon. Felkísértem (hála Istennek)
máig élő leányát, Amálkát. Összebarátkoztunk. Megengedte, hogy a megmaradt terveket, rajzokat, és az üvegbe
álmodott ablakokat tanulmányozzam.
Hálából, ha hívott, mindig megjavítottam
a cserepeket a padláson viharok után. Itt
ismerkedtem meg egy gyönyörű Mária a
Kisjézussal előképpel. Megtudtam, hogy
a jelenlegi Ausztria egyik kis falujának
született. Majd később visszatérünk
Róth Miksára, de kiránduljunk együtt
át Burgenlandba, és keressük meg a titokzatos templomot! A községet a leg-
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korábbi források Menhárt néven említik
(1388−1392). Luxemburgi Zsigmond magyar király Borostyánkő várát Kanizsai
János esztergomi érseknek és királyi kancellárnak és fivéreinek adta zálogba. Aztán később, 1392-ben a Kanizsai családnak ajándékozta a király. A község neve
az évszázadok során többször változott.
1494-ben Marchinarstorff-nak hívták.
1674-ben a Maristarf, majd Mariestorff,
aztán napjainkig a Mariasdorf (magyarul
Máriafalva) nevet kapta.
A templom építésének pontos dátumát
nem ismerjük, de leginkább Kanizsai
Jánost feltételezzük az építőnek. A számos tulajdonos után Batthyány Ádám
vásárolta meg. Rómer Flóris, magyar
művészettörténész az 1860-as években járt itt. Az 1490-es dátumot, ezzel
együtt a késő gótikus, első „periódust”
tartotta valószínűnek. Az 1666-os barokkosítást „deformitásnak” tekintette.
A 19. század második felének művészettörténeti szemlélete a gótikus stílust az
1882-től elkezdődő „visszaállításnak”
tekinti. A részletes, sokszor egymásnak
ellentmondó kutatásokat is taglalhatnánk, de ez írásunk terjedelmét szétfeszítené, ezért elemezzük tüzetesebben a
jelenlegi állapotot.
Az egyik legszebb és legkedvesebb (sokak
számára ismeretlen), kis neogót templomocskát járjuk körbe részletesebben.
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A 19. század második felére templomunk –
megmaradt részletszépségei ellenére − állapota egyre rosszabb lett. Így aztán a kultuszminiszter, Trefort Ágoston elhatározta
felújítását. A feladatot a magyarországi
historizmus legjelentősebb személyisége,
Steindl Imre kapta. Nagymesterünk a középkor óta befejezetlen templomot neogót
szellemben tervezte, és a barokk hozzáépítésektől „megszabadította”.
A szentély alacsony barokk dongaboltozatát kibontotta, és helyette csillagboltozatot építtetett. A restaurálás
során a tornyokra kissé ívelt, a hajó
fölé emelkedő piramissüveg került. A
déli bejárat szélfogóját elbontották,
és a kapuboltozatot gótikus elemekkel
díszítették. A legmerészebb változtatás
a nyugati homlokzaton történt. Ennek
kapcsán született egy erkély, felette
a Mária-szobor a baldachinnal. Mindezek gótikus motívumokat újraálmodó
kőfaragások. A csúcsíves kapu a timpanonnal egy kinyílt rózsa és a két címeres pajzs, jobboldalt oroszlánnal, baloldalt egyszarvúval.
A templombelső neogót berendezést kapott. A főoltár, a szószék mellvédje és a
keresztelőmedence 1885-től 86-ig Pécsett
készült a Zsolnai gyárban, színes majolikából. A főoltáron a középső toronyban a
Szűzanya látható a kisgyermek Jézussal.
(Előképét láthatjuk a Róth-múzeumban.)

A két kisebb toronyban a jobb oldalon
Árpád-házi Szent Erzsébet, a bal oldalon
Assisi Szent Ferenc. Valamennyi szobor
kerámiából készült. A szószék domborművei Péter és Pál apostolokat és a négy
evangélistát ábrázolják. A gazdagon díszített hangfogót Bártfán faragták. A nyolc-

szögletes, csavart lábazaton álló keresztelőkút kovácsoltvas, gyönyörű fedele
Budapesten készült. Ha már Budapestre
értünk, megpróbálok kissé bővebben
beszélni szakmai szerepemről, a „megfestett fényről”: a színes üvegablakokról. Az első magyar üvegfestő műhelyt

a cseh származású Eduard Kratzmann
(Kratzmann Ede) alapította 1878-ban.
Róla is sokat tudnánk beszélni, de most
esetünkben Róth Miksáról kell néhány
sort írnunk. Apja, Róth Zsigmond műhelyében már tizenkét évesen dolgozott.
1883-ban külföldre utazott, és bejárta
Európa középkori templomait. Lenyűgözte a 13. századi festett üvegablakok
csodálatos szín- és formavilága. Tanulmányozta a középkori technikát, és
megérezte, hogy az üvegfestészet megérett az újjászületésre. 1885-től saját
műteremmel dolgozott. 1897-től indult
meg pályájának csúcsa felé. Tudomást
szerzett az amerikai Luis C. Tiffany
középkori ihletésű üvegeiről, amelyek
„opalizáltan áttetszők, és rajtuk márványszerűen összefolyatottak a ragyogó színek…” – írta Róth Miksa.
Önálló irodájának első sikeres műve a
Mária mennybevitele templom, melyet
barátja, Steindl Imre tervezett, és őt kérte

fel munkatársának Máriafalvára. A többi,
csodálatos munkáját tovább részletezhetném, de ez nemcsak egy cikket, hanem egy
egész könyvet igényelne. Ezt megpróbáltuk barátaimmal, Fűri Judit és Gonzales
Gábor üvegesművészekkel, Dörgő Miklós,
Obreczán György, Földényi György építészekkel. Ebből született A megfestett fény
című munkánk.
Kis cikkemhez innen is lopkodtam. Továbbá köszönetet mondok Sisa József
barátomnak Steindl Imre könyvéért,
és Gizella Vörösnek (Mariasdorf) a
Máriafalva, Mária mennybevétele tiszteletére című történeti írásáért. A fotómellékleteket Sáros László barátomnak
és akadémikustársamnak köszönöm.
A 2019-es esztendő mindenszentek havában mesélt a Vas megyei építész,
Szűcs Bandi.
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szögletes, csavart lábazaton álló keresztelőkút kovácsoltvas, gyönyörű fedele
Budapesten készült. Ha már Budapestre
értünk, megpróbálok kissé bővebben
beszélni szakmai szerepemről, a „megfestett fényről”: a színes üvegablakokról. Az első magyar üvegfestő műhelyt

a cseh származású Eduard Kratzmann
(Kratzmann Ede) alapította 1878-ban.
Róla is sokat tudnánk beszélni, de most
esetünkben Róth Miksáról kell néhány
sort írnunk. Apja, Róth Zsigmond műhelyében már tizenkét évesen dolgozott.
1883-ban külföldre utazott, és bejárta
Európa középkori templomait. Lenyűgözte a 13. századi festett üvegablakok
csodálatos szín- és formavilága. Tanulmányozta a középkori technikát, és
megérezte, hogy az üvegfestészet megérett az újjászületésre. 1885-től saját
műteremmel dolgozott. 1897-től indult
meg pályájának csúcsa felé. Tudomást
szerzett az amerikai Luis C. Tiffany
középkori ihletésű üvegeiről, amelyek
„opalizáltan áttetszők, és rajtuk márványszerűen összefolyatottak a ragyogó színek…” – írta Róth Miksa.
Önálló irodájának első sikeres műve a
Mária mennybevitele templom, melyet
barátja, Steindl Imre tervezett, és őt kérte

fel munkatársának Máriafalvára. A többi,
csodálatos munkáját tovább részletezhetném, de ez nemcsak egy cikket, hanem egy
egész könyvet igényelne. Ezt megpróbáltuk barátaimmal, Fűri Judit és Gonzales
Gábor üvegesművészekkel, Dörgő Miklós,
Obreczán György, Földényi György építészekkel. Ebből született A megfestett fény
című munkánk.
Kis cikkemhez innen is lopkodtam. Továbbá köszönetet mondok Sisa József
barátomnak Steindl Imre könyvéért,
és Gizella Vörösnek (Mariasdorf) a
Máriafalva, Mária mennybevétele tiszteletére című történeti írásáért. A fotómellékleteket Sáros László barátomnak
és akadémikustársamnak köszönöm.
A 2019-es esztendő mindenszentek havában mesélt a Vas megyei építész,
Szűcs Bandi.
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Fajcsák Dénes 2015 óta Heves megye állami főépítésze, az Arkt Építész Stúdió alapítótagja. A Leonardo-ösztöndíj elnyerésével lehetősége volt a spanyol és katalán építészetet
testközelből megismerni. A Velencei Építészeti Biennálé magyar pavilonjában az Arkt
Művészeti Ellátó közösségi tér létrehozása során szerzett tapasztalatokat, és annak
építészeti és társadalmi vonatkozásait mutatta be. Bélapátfalvi építési előadóként
alaposan megismerte a hatósági tevékenységet, ami nélkülözhetetlen az állami
főépítészi munkában. Szerinte a jogszabályi háttér nem tudja kezelni azt a rendkívül
színes települési szituációhalmazt, amit az élet produkál. Számára egyre világosabb,
hogy nem a túlszabályozás a jó irány, hanem a szakmát kell visszaterelni a régi idők
etikus, felelősségteljes, léptékhelyes építészeti magatartást tanúsító útjára. Rugalmas
keretszabályokra lenne szükség, amelyek a fő irányokat, léptéket kezelik, de a tervező
és főépítész együttműködésével kellene a megbízó és a közösség által legtökéletesebb
megoldásokat megkeresni. Csóka Balázs és Erhardt Gábor interjúja.
az Arkt Építész Stúdióban vezető tervezőként tevékenykedtem.

FŐÉPÍTÉSZEK

› Volt-e valami előzménye ennek a kvázi
hatósági tevékenységnek az életedben?
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› Mióta végzed az állami főépítészi munkát?
A Műszaki Egyetemen − amikor már
javában igyekeztem elsajátítani az építészszakma fortélyait − találkoztam a
„főépítész” kifejezéssel. Abban az időben nem gyakorolt rám túl nagy hatást
ez a fogalom: úgy gondoltam, hogy az
idő múlásával − mint az orvosi szakmában sok műtét elvégzése, sok tapasztalat begyűjtése által − válik a szakmán
belül valaki főorvossá, vagy esetünkben főépítésszé. Az én fejemben ez az
információ valahogy így is raktározódott. Az egyetem elvégzése után, gyakorló építészként kerültem tényleges
szakmai kapcsolatba a munkám során
főépítészekkel, akik mindig megfontolt,
tapasztalt, „deres halántékú” polihisztorok voltak számomra. Majd jött a
lehetőség: 2015. augusztus 1-jétől megkezdtem hivatali munkásságom. Ezt
megelőzően Fábián Gábor barátommal

Lehet ennek előzménye? Ha a közigazgatásban szerzett tapasztalatokra gondolsz, akkor 2005-ben, az Egerbe történő hazaköltözésemkor az építészet
„sötét oldalát” is kipróbáltam. Három
évig hatósági építésügyi előadó voltam Bélapátfalván (Bükkszentmárton,
Mónosbél és Bélapátfalva települések
építésügyi teendőit láttam el). Ha úgy
vesszük, már ekkor szembesültem a vidék szakmai szempontból történt magá-

ra maradásával, ahol jellemzően É3-as
tervezők terveit kellett − sajnos csak
jogszabályi megfelelőség vizsgálatával
− „elbírálnom”. Építészetet csak n(g)yomokban tartalmazott ez az időszak.

› Mi a pontos feladata az állami főépítésznek?
A megyei állami főépítész feladata a
megye területén (jelen esetben Heves
megye 121 településén) a rendezési
tervek, a jogszabályi hátterek felülvizsgálata, az önkormányzati (települési) főépítészek szakmai támogatása,
a Megyei Műszaki Tervtanács működtetése. Négy év távlatából bátran ki
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merem jelenteni, fogalmam sem volt,
mit vállalok, mit várnak tőlem, mit kell
majd tennem, mi is egy állami főépítész
feladata. A szakvizsgát és a kötelező
egyéb vizsgákat gyorsan abszolváltam,
hogy ne vonják el a figyelmemet, energiáimat a „főépítészettől”. Előzményeim
nem voltak, ugyanis Heves megyében
évek óta nem volt aktív állami főépítészi jelenlét. Ez egyrészről kellemetlen
volt, mert nem tudtam senkihez tanácsért fordulni, vagy mert nem tudtam
folyamatában átvenni valakitől a stafétát, másrészről viszont nulláról építhettem fel valamit, amiről nem tudtam,
hogy minek is kellene lennie. Néhány
állami főépítészi értekezlet alapján ös�szeállt bennem, hogy a szakmának ez a
része igencsak speciális, és inkább az
építész-jogász vonalhoz áll közelebb,
mint az alkotó építészhez. Bár építéshatósági előadóként korábban három
évet töltöttem az építésügyben, az állami főépítészi feladatkör újabb magasságok megugrására kényszerített. Épületek tervezőjéből város-, sőt régió-,
illetve megyei szintre kellett lépnem
gondolkodásban. A részletek, amelyek
egy épület megtervezésénél fontosak
voltak, a dimenzió-, illetve léptékváltás
miatt jelentéktelenekké váltak. Más
összefüggéseket, más rendszereket,
más érdekeket kellett vizsgálnom, ös�szességében fel kellett nőnöm ehhez a
feladathoz, ráadásul nagyon gyorsan.
Ami további gondot okozott: a kommunikáció, illetve annak teljes hiánya. Az
állami főépítész, illetve elődei Heves
megyében mindenkor becsületesen tették a dolgukat az irodájukba visszahúzódva, de arra külön odafigyeltek, hogy
a kapcsolattartás bármilyen érintett
féllel minimális és formális legyen. A
hatékony munkához viszont csapat
kell, a csapatépítéshez pedig kommunikáció. Hiába vannak „világmegváltó”
gondolataim, ha azokat csak az irodában tartom. A főépítészi szakvizsgán
Makovecz Imre munkásságáról több
tétel volt. Az egyik gondolat szerint a
főépítész már akkor is tett valamit, ha
csak a szemét elszállítását megszer-
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sürgős kérdésekben telefonon is tudunk/szoktunk egyeztetni. A személyes
tapasztalatom, hogy mindenki részéről
megvan a nyitottság és a segítőkészség. Talán az egyedüli nehezítő tényező, hogy a felettes szervünk a nagy leterheltség miatt sok esetben nem tud
olyan gyorsan reagálni, vagy választ
adni egy-egy kérdésre, amely gördülékeny munkavégzésünket biztosítaná.

› Talán egyedüli állami főépítészként
blogot vezetsz. Mi a célod ezzel, illetve
milyen visszajelzések vannak ezzel kapcsolatban?

vezte a településen. Mindenkinek meg
kell találnia (illetve fel kell építenie)
magát főépítészként. Ez a szép a szakmánkban: nem kell (és nem is tudjuk)
ugyanúgy űzni. Mindenkinek a habitusa, személyisége fogja meghatározni,
hogy miben változtat a környezetében,
vagy a rábízott területen. A főépítészség egyetlen dolog miatt vonzott már
korábban is: azt láttam, hogy Magyarországon bőven van mit tenni az építészetért, épített környezetünkért.

› Milyen szervezeti rendben dolgozol, vannak segítő munkatársaid?
Az állami főépítészi feladatkör jelenleg a kormánymegbízotti kabinetben
működik. Véleményem szerint szervezeti szempontból a kormánymegbízott, szakmai szempontból a helyettes
szakállamtitkár beosztottja vagyok,
a kormányhivatalt tekintve ezerszáz,

de állami főépítészi feladatkörben két
munkatárs mellett.

Hivatalba lépésem első évében adatokat
kértem be a jegyzőktől, amelyeket összesítettem, elemeztem. Továbbá az ágazati
jogszabályokat igyekeztem magamévá
tenni. Szomorúan tapasztaltam, hogy
Heves megyében a 2017-es évben összesen négy állandó megbízatású települési főépítész dolgozott (Eger, Gyöngyös,
Hatvan, Füzesabony), másik tizenkilenc
településen volt eseti megbízással főépítész, de ezeken a feladatokon ténylegesen
hét-nyolc főépítész osztozott. A rendezési
tervek állománya elavult, alig a települések 20-25%-ánál volt rendben. A legtöbb
településen az építésügyi hatóság állandó
(napi-heti) jelenléte nélkül azt lehetett

mondani, hogy szakmailag a vidék magára maradt. Ezeket összegezve egyértelmű
volt a következtetés: hogyan várunk épített környezetünkben minőséget, ha a települési (jellemzően községi) önkormányzatok építészeti-szakmai vonalon nem
rendelkeznek megfelelő szakemberrel,
jelenléttel? Kihez fordulhatnak/fordulhattak volna kérdéssel? Ki segített volna
nekik tanácsot adni, tervezőket versenyeztetni, ízlést formálni, szakmai fékkel
a környezetet óvni? Rengeteg kérdés, de
nem volt rá szakmai, személyi válasz. Arra
jutottam, hogy úgy lehet áthidalni ezt a
problémát, ha kommunikációt kezdeményezve irányt mutatok, tanítom, segítem
őket. Ezért a levelezőlista felhasználásával hírleveleket kezdtem szerkeszteni, és
Magyarország, illetve a nagyvilág építészetének sikeres, bemutatható projektjeiből rövid, tömör, laikusok számára is
érthető magyarázatokat, leírásokat, cikkeket küldtem. Két év után több esetben
hivatkozási alap volt a korábban küldött
hírlevél, amelynek visszakeresése a rendszeresen archivált levelezésből körülményessé vált. Ekkor fogalmazódott meg a
visszakereshető blog gondolata. A visszajelzések pozitívak, illetve semlegesek. Az
építészeti ízlés, mint tudjuk, szubjektív,
éppen ezért, amit én szépnek, jónak gon-

› Volt valamilyen főépítészi előképed,
mestered?

dolok, nem biztos, hogy mindenki számára
az. Hosszú távú cél, hogy a kistelepülések
jegyzőihez, polgármestereihez, és ezáltal
talán a testülethez eljuttatott minőségi
építészet kinyithat más perspektívákat, és
nem feltétlenül a viacolorral leburkolt falukép lesz/lehet az egyetlen kitűzött cél.

› Mik a legjellemzőbb problémák, amikkel
találkozol?
A legnagyobb gond a szakember, azon
belül is a minőségi szakember hiánya
vidéken. Ebből eredeztethető a problémák nem szakszerű, nem helyspecifikus,
vagy nem a legmegfelelőbb megoldása.

› Milyen a kapcsolatod a megyei (települési) főépítészekkel? Hányan vannak
egyáltalán?
Úgy gondolom, akik vannak, azokkal jó,
de ezt inkább tőlük kellene megkérdezni. Azt lehet mondani, hogy tíz-tizenkét
főépítésznél nincs több a megyében,
akik betöltik és ellátják a kínálkozó feladatokat. Az önkormányzatokat kellene
meggyőzni, hogy a főépítész jelenléte
egy településen nem a szükséges rossz.
Ahhoz, hogy a rendezési tervek a jogszabályi előírásoknak megfeleljenek, egy
főépítész jelenléte a napi településhasználatot, a napi életet is megkönnyítheti,
segítheti. Úgy vélem, az építészek komplex gondolkodásuknak köszönhetően jó
problémamegoldók. Egy település napi
működtetése kezelendő és kezelhető
nehézségek, problémák sora. Szükség
van fejlődésre, fejlesztésre, fenntartásra, működtetésre.

Mint már említettem, sajnos a kezdetekkor nem volt, hiszen se rálátással,
se tapasztalattal nem rendelkeztem
ezen téren. Szerencsére nagyon sokat
láttam, tanultam az elmúlt időszakban,
és most már vannak pozitív előképeim kortárs főépítész kollégáim között.
Igyekszem tőlük minél többet tanulni,
szerencsére bőven van mit. Az államtitkárság jellemzően minden hónapban
szervez ülést, ahol van szerencsénk
személyesen megvitatni a problémákat,
kérdéseket, teendőket. Emellett létezik
egy állami főépítészi elektronikus kapcsolattartó felület, ahol szintén aktívan folyik a párbeszéd. Szükség esetén
a hétköznapi munka során felmerülő
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merem jelenteni, fogalmam sem volt,
mit vállalok, mit várnak tőlem, mit kell
majd tennem, mi is egy állami főépítész
feladata. A szakvizsgát és a kötelező
egyéb vizsgákat gyorsan abszolváltam,
hogy ne vonják el a figyelmemet, energiáimat a „főépítészettől”. Előzményeim
nem voltak, ugyanis Heves megyében
évek óta nem volt aktív állami főépítészi jelenlét. Ez egyrészről kellemetlen
volt, mert nem tudtam senkihez tanácsért fordulni, vagy mert nem tudtam
folyamatában átvenni valakitől a stafétát, másrészről viszont nulláról építhettem fel valamit, amiről nem tudtam,
hogy minek is kellene lennie. Néhány
állami főépítészi értekezlet alapján ös�szeállt bennem, hogy a szakmának ez a
része igencsak speciális, és inkább az
építész-jogász vonalhoz áll közelebb,
mint az alkotó építészhez. Bár építéshatósági előadóként korábban három
évet töltöttem az építésügyben, az állami főépítészi feladatkör újabb magasságok megugrására kényszerített. Épületek tervezőjéből város-, sőt régió-,
illetve megyei szintre kellett lépnem
gondolkodásban. A részletek, amelyek
egy épület megtervezésénél fontosak
voltak, a dimenzió-, illetve léptékváltás
miatt jelentéktelenekké váltak. Más
összefüggéseket, más rendszereket,
más érdekeket kellett vizsgálnom, ös�szességében fel kellett nőnöm ehhez a
feladathoz, ráadásul nagyon gyorsan.
Ami további gondot okozott: a kommunikáció, illetve annak teljes hiánya. Az
állami főépítész, illetve elődei Heves
megyében mindenkor becsületesen tették a dolgukat az irodájukba visszahúzódva, de arra külön odafigyeltek, hogy
a kapcsolattartás bármilyen érintett
féllel minimális és formális legyen. A
hatékony munkához viszont csapat
kell, a csapatépítéshez pedig kommunikáció. Hiába vannak „világmegváltó”
gondolataim, ha azokat csak az irodában tartom. A főépítészi szakvizsgán
Makovecz Imre munkásságáról több
tétel volt. Az egyik gondolat szerint a
főépítész már akkor is tett valamit, ha
csak a szemét elszállítását megszer-
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sürgős kérdésekben telefonon is tudunk/szoktunk egyeztetni. A személyes
tapasztalatom, hogy mindenki részéről
megvan a nyitottság és a segítőkészség. Talán az egyedüli nehezítő tényező, hogy a felettes szervünk a nagy leterheltség miatt sok esetben nem tud
olyan gyorsan reagálni, vagy választ
adni egy-egy kérdésre, amely gördülékeny munkavégzésünket biztosítaná.

› Talán egyedüli állami főépítészként
blogot vezetsz. Mi a célod ezzel, illetve
milyen visszajelzések vannak ezzel kapcsolatban?

vezte a településen. Mindenkinek meg
kell találnia (illetve fel kell építenie)
magát főépítészként. Ez a szép a szakmánkban: nem kell (és nem is tudjuk)
ugyanúgy űzni. Mindenkinek a habitusa, személyisége fogja meghatározni,
hogy miben változtat a környezetében,
vagy a rábízott területen. A főépítészség egyetlen dolog miatt vonzott már
korábban is: azt láttam, hogy Magyarországon bőven van mit tenni az építészetért, épített környezetünkért.

› Milyen szervezeti rendben dolgozol, vannak segítő munkatársaid?
Az állami főépítészi feladatkör jelenleg a kormánymegbízotti kabinetben
működik. Véleményem szerint szervezeti szempontból a kormánymegbízott, szakmai szempontból a helyettes
szakállamtitkár beosztottja vagyok,
a kormányhivatalt tekintve ezerszáz,

de állami főépítészi feladatkörben két
munkatárs mellett.

Hivatalba lépésem első évében adatokat
kértem be a jegyzőktől, amelyeket összesítettem, elemeztem. Továbbá az ágazati
jogszabályokat igyekeztem magamévá
tenni. Szomorúan tapasztaltam, hogy
Heves megyében a 2017-es évben összesen négy állandó megbízatású települési főépítész dolgozott (Eger, Gyöngyös,
Hatvan, Füzesabony), másik tizenkilenc
településen volt eseti megbízással főépítész, de ezeken a feladatokon ténylegesen
hét-nyolc főépítész osztozott. A rendezési
tervek állománya elavult, alig a települések 20-25%-ánál volt rendben. A legtöbb
településen az építésügyi hatóság állandó
(napi-heti) jelenléte nélkül azt lehetett

mondani, hogy szakmailag a vidék magára maradt. Ezeket összegezve egyértelmű
volt a következtetés: hogyan várunk épített környezetünkben minőséget, ha a települési (jellemzően községi) önkormányzatok építészeti-szakmai vonalon nem
rendelkeznek megfelelő szakemberrel,
jelenléttel? Kihez fordulhatnak/fordulhattak volna kérdéssel? Ki segített volna
nekik tanácsot adni, tervezőket versenyeztetni, ízlést formálni, szakmai fékkel
a környezetet óvni? Rengeteg kérdés, de
nem volt rá szakmai, személyi válasz. Arra
jutottam, hogy úgy lehet áthidalni ezt a
problémát, ha kommunikációt kezdeményezve irányt mutatok, tanítom, segítem
őket. Ezért a levelezőlista felhasználásával hírleveleket kezdtem szerkeszteni, és
Magyarország, illetve a nagyvilág építészetének sikeres, bemutatható projektjeiből rövid, tömör, laikusok számára is
érthető magyarázatokat, leírásokat, cikkeket küldtem. Két év után több esetben
hivatkozási alap volt a korábban küldött
hírlevél, amelynek visszakeresése a rendszeresen archivált levelezésből körülményessé vált. Ekkor fogalmazódott meg a
visszakereshető blog gondolata. A visszajelzések pozitívak, illetve semlegesek. Az
építészeti ízlés, mint tudjuk, szubjektív,
éppen ezért, amit én szépnek, jónak gon-

› Volt valamilyen főépítészi előképed,
mestered?

dolok, nem biztos, hogy mindenki számára
az. Hosszú távú cél, hogy a kistelepülések
jegyzőihez, polgármestereihez, és ezáltal
talán a testülethez eljuttatott minőségi
építészet kinyithat más perspektívákat, és
nem feltétlenül a viacolorral leburkolt falukép lesz/lehet az egyetlen kitűzött cél.

› Mik a legjellemzőbb problémák, amikkel
találkozol?
A legnagyobb gond a szakember, azon
belül is a minőségi szakember hiánya
vidéken. Ebből eredeztethető a problémák nem szakszerű, nem helyspecifikus,
vagy nem a legmegfelelőbb megoldása.

› Milyen a kapcsolatod a megyei (települési) főépítészekkel? Hányan vannak
egyáltalán?
Úgy gondolom, akik vannak, azokkal jó,
de ezt inkább tőlük kellene megkérdezni. Azt lehet mondani, hogy tíz-tizenkét
főépítésznél nincs több a megyében,
akik betöltik és ellátják a kínálkozó feladatokat. Az önkormányzatokat kellene
meggyőzni, hogy a főépítész jelenléte
egy településen nem a szükséges rossz.
Ahhoz, hogy a rendezési tervek a jogszabályi előírásoknak megfeleljenek, egy
főépítész jelenléte a napi településhasználatot, a napi életet is megkönnyítheti,
segítheti. Úgy vélem, az építészek komplex gondolkodásuknak köszönhetően jó
problémamegoldók. Egy település napi
működtetése kezelendő és kezelhető
nehézségek, problémák sora. Szükség
van fejlődésre, fejlesztésre, fenntartásra, működtetésre.

Mint már említettem, sajnos a kezdetekkor nem volt, hiszen se rálátással,
se tapasztalattal nem rendelkeztem
ezen téren. Szerencsére nagyon sokat
láttam, tanultam az elmúlt időszakban,
és most már vannak pozitív előképeim kortárs főépítész kollégáim között.
Igyekszem tőlük minél többet tanulni,
szerencsére bőven van mit. Az államtitkárság jellemzően minden hónapban
szervez ülést, ahol van szerencsénk
személyesen megvitatni a problémákat,
kérdéseket, teendőket. Emellett létezik
egy állami főépítészi elektronikus kapcsolattartó felület, ahol szintén aktívan folyik a párbeszéd. Szükség esetén
a hétköznapi munka során felmerülő
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› Segítik-e véleményed szerint a településképet a nemrég elkészült Településarculati kézikönvvek (TAK) és a Településképi
Rendeletek (TKR)?
Az általam véleményezett TAK-ok és
TKR-ek vegyes képet mutattak. Voltak
tartalmilag erősebbek, és voltak nagyon gyengék. Ezek az új szabályozási
eszközök bizonyos esetekben adhatnak
segítséget, de összességében, hosszútávon nem tudják pótolni az állandó,
komplex szakmai jelenlétet/segítséget.
Krizsán András – Tihanyban elhangzott
– szavaival élve: „Az építészeti minőséget nem lehet jogszabályokkal garantálni.” Andrással egyetértek, sőt tovább
mennék. Szerintem a jogszabályi háttér
NEM tudja kezelni azt a rendkívül színes
települési szituációhalmazt, amit az élet
produkál. Számomra egyre világosabb,
hogy nem a túlszabályozás a jó irány,
hanem a szakmát kell visszaterelni a
régi idők etikus, felelősségteljes, léptékhelyes építészeti magatartásmódjának útjára. Rugalmas keretszabályokra
lenne szükség, amelyek a fő irányokat,
léptéket kezelik, de a tervező és a főépítész együttműködésével kellene a megbízó és a közösség által legtökéletesebb
megoldásokat megkeresni. Véleményem
szerint meg kellene fordítani a szabályozásokat, és a fejlődés/fejlesztés orientáció irányába kellene vinni. Csak és
kizárólag a TILTÁS-t kellene megfogalmazni, hogy mi az, amit BIZTOSAN nem
szabad egy területre tervezni, és a léptéket meghatározni. Viszont a főépítés�szel való konzultációt kötelezővé tenném. Így egy újonnan felmerülő igény
esetén nem kell feleslegesen rendezési
tervet módosítani, hanem, ha a TILTÁSba nem esik bele a fejlesztés, akkor mehet. Most nagyon sok esetben azért kell
rendezési tervi eszközt módosítani, mert
nem szerepel a HÉSZ-ben, hogy az adott
funkciót el lehessen helyezni, vagy az
övezeti besorolás éppen nem támogatja.
Ezen kell lazítani, és csak tényleg azokat
a beavatkozásokat tiltani, amelyek valóban kárt okozhatnak a település életében. Például: vízbázisok mellett minden
környezetszennyező vagy környezetter-
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helő beruházás TILTOTT. Viszont lakó-,
szállás- funkció, vagy bármi más, ami
a vízbázist nem veszélyezteti − akár
napelempark −, kialakítható legyen. (És
ezekhez ne kelljen egy vagy két betűt
két-három hónapos eljárásban átírni a
településrendezési eszközökön.)

› Mihez igazodnál a helyi szabályozásokban?
A helyi adottságokhoz? Mely rétegeihez?
Erre nagyon nehéz választ adni általánosságban, mert úgy látom tizenöt év távlatából, hogy jogszabályokkal nem lehet
építészeti szituációkat kezelni. Nincs két
egyforma helyzet, ezért mindig mérlegeléssel kell(ene) eldönteni, hogy mihez kellene
igazodni. Utcakép, arányrendszer, épületmagasság, egy helyspecifikus adottság, beépítés, vagy annak ritmusa. De lehet akár
egy értékes növényzet, vagy anyaghasználat is. Véleményem szerint a tervező felelőssége, hogy elemezze a helyszínt, megtalálja és mérlegelje az igazodási ponto(ka)
t, esetleg priorizálja, majd beillessze az új
igényt, egy értékteremtő gondolattal. Nem
szabad, és nem lehet mechanikusan kezelni a különböző szituációkat.

› Mi a viszonyulásod az épített hagyományhoz/hagyatékhoz mint tervezőnek, és mint
„hivatalnoknak”?
Szerintem a kettőt nem lehet különválasztani, vagy legalábbis nehéz. Hiszen
a hivatalnok a tervezővel átfedésben létezik bennem, a prioritások lehetnek mások. Főépítészként meg kellett tanulnom
eltávolodni az „épület” léptékétől, komplexen kell vizsgálnom egy-egy szituációt.
A hagyomány, a hagyaték rendkívül fontos. Egyrészt a települések a történeti
folytonosságuk alapján ítélhetőek meg.
Minden kornak megvan a maga lenyomata, az idővel egyes rétegek megkopnak,
eltűnnek házak, mert az igények, a változás megújulást kíván. Nincs ezzel baj.
Véleményem szerint itt is a felelősségteljes hozzáállás, a mértékletes beavatkozás
a kulcsmomentum, amelynek lényege: a
változással ne jöhessen létre rosszabb
szituáció. A problémák sok esetben abból
fakadnak, hogy az emberek többsége nem
szereti a változást, mert nem ad neki biz-

tonságot. Könnyebb egy megszokott állapotra azt mondani, hogy ez így jó, mint
belátni, hogy a változás még jobb lehet.
Emiatt egyébként nézetkülönbség van az
építészszakma és a társadalom között. Az
építészet mindig „újat” szeretne létrehozni, azt, ami még nem volt. Technikai újításokkal egy kicsit a jelen előtt jár. Viszont
a többség a múlt biztonságára esküszik.
Megszoktuk, ez így nekünk jó. Ezt a konfliktushelyzetet nehéz feloldani. A szakma
részéről türelemre lenne szükség a meggyőzésre, a másik oldalnak pedig bizalommal és nyitottsággal kellene viseltetnie.

› Mi a véleményed a(z állami) főépítészi
és a tervezői lét összeegyeztethetetlenségéről?
A kérdést megfordítanám: ha a családodban egy betegeskedő embert műteni kellene, kire bíznád az életét? Egy professzorra, aki csak kutatással és publikációval
foglalkozik, vagy egy olyan orvosra, aki
nap mint nap műt, tehát „éles bevetéseken” teljesít? Véleményem szerint a szakma gyakorlása az építészek/főépítészek
esetében is rendkívül fontos. Nem elég
csak elméletben ismerni a jogszabályok
bugyrait, azt a gyakorlatban is használni,
tesztelni kell. Konstruktívan akkor lehet
egy-egy helyzetben megnyugtató véleményt alkotni, ha a folyamat minden ütemében, részletében képben van az ember.

› Számodra hogyan egyeztethető össze a
hivatalnoki és a piaci (tervezői) lét?
Nehezen. A legfontosabb az etikai fegyelem. Első és legfontosabb a főépítészi feladatkör, a tervezés csak hobbi,
szakmagyakorlás, „edzés”, hogy az agy
kondiban maradjon, viszont segít a
rendszer, a jogszabályok hiányosságaira
rávilágítani. A kettő természetesen valahol összeér, mert igen sok a közös metszéspont. A tervező jó házat vagy szituációt megfelelően (jól) szabályozott jogi
háttérrel tud a legtöbb esetben jól megtervezni. A tervezést segíti/segítheti, ha
a tervező a magasabb szintű preferenciákkal is tisztában van. A főépítész pedig
a tervezéssel ellenőrizheti, hogy jók-e a
jogszabályok vagy sem.

› Mennyire tipikusan vidéki építész- (kényszer)pálya ez az ingázás a piaci, és az állandó fizetéses közalkalmazotti lét között?
Erre nem tudok általános választ adni,
mert nem tudok megítélni másokat információ vagy rálátás hiányában. Nekem
sajnos az a tapasztalatom, ha az ember
kitart az elvei mellett, és nem szeretne
beállni a sorba, húzni a vonalat, hanem
valami újat, értékeset, maradandót szeretne létrehozni, arra a kisebb piac hos�szabb felfutási időt prognosztizál, illetve nehezebb belőle megélni. Ugyanis a
tervezési díjak a pesti (nagyvárosi, vagy
akár nyugat-magyarországi) díjaknak töredéke, a minőségi munka felügyelete viszont töbszörös energia. Azt lehet egyébként mondani, hogy a legtöbb családi
házunknál tervezői művezetéssel meg se
bízott sem a megbízó, sem a kivitelező
(hiszen nemkívánatos személyekké válik az építész az építkezés megkezdése
során), ezért mi ingyen, a jobb végeredmény érdekében, referenciaértékű épületek létrehozása okán jártunk művezetni.
Egy-két szituációt leszámítva a végére
azért az építtető és a kivitelező is belátta, hogy könnyebb volt a munkájuk, és
a végeredmény is mindenkinek megnyugtatóbb volt. Az egyik megbízó mondta
egy évvel a beköltözés után: „Dénes,
amiben nem rád hallgattunk, azt már
mind megbántuk!” Ennél nagyobb reklám
szerintem nem kell. Ez a család innentől kezdve úgy ajánlott minket tovább,
hogy a bizalom átörökített volt, mert
saját példájukon keresztül tudták kommunikálni a barátaiknak, ismerőseiknek,
hogy jó, ha van kéznél egy építész. Úgy
gondolom, a szakmának ide kellene vis�szaverekednie magát, építészeknek, főépítészeknek egyaránt.

› Az általad tervezett mintaterv beválogatásra került a díjazottak közé. Mi a véleményed a mintatervekről? Jelenthet ez
megoldást a te régiódban?
Csak az egyik mintatervünk került beválogatásra: a kalákában is építhető családi házak kategóriájában. A mintatervek véleményem szerint csak bizonyos
mértékig működhetnek. A szociálisan

rászorulók vagy a nehezebb körülmények között élők körében. Attól tartok,
és azt látom, hogy a magyar ember
(például az angol, egyforma sorházakat
elfogadó emberekkel szemben) nem elfogadó. Nem szeretne beállni a sorba.
A szomszédtól mindenképpen eltérőt
akar. Picit magasabb, picit szélesebb,
picit sárgább… stb. Innentől kezdve
nincsenek illúzióim, hogy a mintatervtől mindenképpen lesz eltérés. Ahogy
a kádár-kockáktól is volt. Szerintem a
800 000 (ha jól tudom, ennyi épült az
országban) mintatervből sincs két teljesen egyforma. Magyarországon amúgy
is azt tapasztalom, hogy a terv azért
van, hogy legyen mitől eltérni. Először
az emberek fejében kellene rendet tenni: a terv azért szükséges, mert abból
kellene (és lehetne) jól megépíteni az
épületeket. Amíg ez nem kerül a helyére,
addig a mintatervek, de az egyedi tervek
sem hozzák el a nagy változást.

› Ismét Krizsán András, illetve az általa
idézett Adolf Loos szavaival (nem kicsit
provokatívan): „Egy jól működő közösségben a feltűnő dolgok udvariatlanságnak
számítanak”. Mi erről a véleményed?
Egyetértek. Itt az a kérdés (és ez már
szubjektív megítélés alá esik), hogy
mi számít feltűnőnek.Számomra egy
Makovecz-épület igen feltűnő, de egy
építészeti eszközeiben szinte végletekig leegyszerűsített Chipperfield-ház
is. Innentől kezdve a kérdés: kinek mi
az udvariatlan?! Már a korábbi kérdések egyikénél említettem, hogy a lényeg
szerintem az adott helyszín értékeinek
meglelése, és az építész által adott léptékhelyes és helyénvaló viselkedési mód.
Az eszköz már másodlagos. Makovecz
Imre motívumokkal tudta emelkedetté tenni a fizikai jelenlétet. A modern
kortárs építészet a felesleges részletek
kigyomlálásával. Ha ezek a gondolatok
ügyesen, helyénvalón vannak kezelve, a
ház jó, és működik. Ha viszont az építész önmegvalósítani akar, és nem találja a helyénvalóság megfelelő eszközeit,
hanem „bravúrokat pufogtat”, akkor a
ház máris udvariatlanná válik.

› Építészirodátok az állami főépítészi munkáddal párhuzamosan működik. Hogyan
jött létre az iroda és milyen sikereitek
vannak?
A Fábián Gáborral 2000 és 2005 között
működtetett Arkt stúdióval még csak
közepes, szakmailag kevésbé ismert irodák alvállalkozóiként leginkább tervfeldolgozással foglalkoztunk.
2005-ben úgy döntöttem, hogy családalapítás céljából (is) hazaköltözök Egerbe. Gáborral ekkor különváltak útjaink
pár évre. Ő a Váncza Művekben folytatta, én pedig az építésügyben, mindentől
távoli vidéki valóságban kezdtem meg
hivatalnoki munkámat Bélapátfalva önkormányzatánál. Két-három év alatt a
hivatalnoki lét mellett sikerült Egerben
és környékén magántervezői klientúrát
kiépíteni, így 2008-ban magántervezőként, sőt hamarosan társakkal, alkalmazottakkal együtt irodát indítottunk.
2010-ben viszont a gazdasági visszaesés vidékre, Egerbe is elért. 2010 ősszén az akkori cégtársam a katasztrófavédelemhez, két alkalmazottunk pedig
külföldre (Ausztria és Németország) távozott. Szinte ezzel párhuzamosan Budapesten Gábor is kénytelen-kelletlen,
de elbúcsúzott Váncza Lacától a munkahiány miatt. 2011 januárjával sok szempontból nagyot változott körülöttünk a
világ, és ennek köszönhetően Gáborral
úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk újra
együtt. Az Arkt új korszaka innen kezdődött. Egy-két nagyon átlagos méretű és
költségvetésű családi házon kezdtünk el
dolgozni. Májusban megkeresett minket
a Fúzió Borbár tulajdonosa, ifjú Gál Tibor, és ezzel egy időben elnyertük a 35
év alatti fiatal építészek külföldi tanulását/munkavállalását támogató Leonardo-ösztöndíjat. 2011. június 13-án ott
találtuk magunkat Barcelonában: három
hónap jutalomjáték egy tengerparti városban. Burjánzott a kortárs építészet
és a kulturális élet, a városban, amely
az életről, a pezsgésről szól. Ahol jó a
foci, finomak az ételek, szuper az idő,
jelen van a történelem, volt olimpia, és
ahol nációk, nemzetek keveredtek. Egy
élettel teli, életszagú, emberléptékű,
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› Segítik-e véleményed szerint a településképet a nemrég elkészült Településarculati kézikönvvek (TAK) és a Településképi
Rendeletek (TKR)?
Az általam véleményezett TAK-ok és
TKR-ek vegyes képet mutattak. Voltak
tartalmilag erősebbek, és voltak nagyon gyengék. Ezek az új szabályozási
eszközök bizonyos esetekben adhatnak
segítséget, de összességében, hosszútávon nem tudják pótolni az állandó,
komplex szakmai jelenlétet/segítséget.
Krizsán András – Tihanyban elhangzott
– szavaival élve: „Az építészeti minőséget nem lehet jogszabályokkal garantálni.” Andrással egyetértek, sőt tovább
mennék. Szerintem a jogszabályi háttér
NEM tudja kezelni azt a rendkívül színes
települési szituációhalmazt, amit az élet
produkál. Számomra egyre világosabb,
hogy nem a túlszabályozás a jó irány,
hanem a szakmát kell visszaterelni a
régi idők etikus, felelősségteljes, léptékhelyes építészeti magatartásmódjának útjára. Rugalmas keretszabályokra
lenne szükség, amelyek a fő irányokat,
léptéket kezelik, de a tervező és a főépítész együttműködésével kellene a megbízó és a közösség által legtökéletesebb
megoldásokat megkeresni. Véleményem
szerint meg kellene fordítani a szabályozásokat, és a fejlődés/fejlesztés orientáció irányába kellene vinni. Csak és
kizárólag a TILTÁS-t kellene megfogalmazni, hogy mi az, amit BIZTOSAN nem
szabad egy területre tervezni, és a léptéket meghatározni. Viszont a főépítés�szel való konzultációt kötelezővé tenném. Így egy újonnan felmerülő igény
esetén nem kell feleslegesen rendezési
tervet módosítani, hanem, ha a TILTÁSba nem esik bele a fejlesztés, akkor mehet. Most nagyon sok esetben azért kell
rendezési tervi eszközt módosítani, mert
nem szerepel a HÉSZ-ben, hogy az adott
funkciót el lehessen helyezni, vagy az
övezeti besorolás éppen nem támogatja.
Ezen kell lazítani, és csak tényleg azokat
a beavatkozásokat tiltani, amelyek valóban kárt okozhatnak a település életében. Például: vízbázisok mellett minden
környezetszennyező vagy környezetter-
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helő beruházás TILTOTT. Viszont lakó-,
szállás- funkció, vagy bármi más, ami
a vízbázist nem veszélyezteti − akár
napelempark −, kialakítható legyen. (És
ezekhez ne kelljen egy vagy két betűt
két-három hónapos eljárásban átírni a
településrendezési eszközökön.)

› Mihez igazodnál a helyi szabályozásokban?
A helyi adottságokhoz? Mely rétegeihez?
Erre nagyon nehéz választ adni általánosságban, mert úgy látom tizenöt év távlatából, hogy jogszabályokkal nem lehet
építészeti szituációkat kezelni. Nincs két
egyforma helyzet, ezért mindig mérlegeléssel kell(ene) eldönteni, hogy mihez kellene
igazodni. Utcakép, arányrendszer, épületmagasság, egy helyspecifikus adottság, beépítés, vagy annak ritmusa. De lehet akár
egy értékes növényzet, vagy anyaghasználat is. Véleményem szerint a tervező felelőssége, hogy elemezze a helyszínt, megtalálja és mérlegelje az igazodási ponto(ka)
t, esetleg priorizálja, majd beillessze az új
igényt, egy értékteremtő gondolattal. Nem
szabad, és nem lehet mechanikusan kezelni a különböző szituációkat.

› Mi a viszonyulásod az épített hagyományhoz/hagyatékhoz mint tervezőnek, és mint
„hivatalnoknak”?
Szerintem a kettőt nem lehet különválasztani, vagy legalábbis nehéz. Hiszen
a hivatalnok a tervezővel átfedésben létezik bennem, a prioritások lehetnek mások. Főépítészként meg kellett tanulnom
eltávolodni az „épület” léptékétől, komplexen kell vizsgálnom egy-egy szituációt.
A hagyomány, a hagyaték rendkívül fontos. Egyrészt a települések a történeti
folytonosságuk alapján ítélhetőek meg.
Minden kornak megvan a maga lenyomata, az idővel egyes rétegek megkopnak,
eltűnnek házak, mert az igények, a változás megújulást kíván. Nincs ezzel baj.
Véleményem szerint itt is a felelősségteljes hozzáállás, a mértékletes beavatkozás
a kulcsmomentum, amelynek lényege: a
változással ne jöhessen létre rosszabb
szituáció. A problémák sok esetben abból
fakadnak, hogy az emberek többsége nem
szereti a változást, mert nem ad neki biz-

tonságot. Könnyebb egy megszokott állapotra azt mondani, hogy ez így jó, mint
belátni, hogy a változás még jobb lehet.
Emiatt egyébként nézetkülönbség van az
építészszakma és a társadalom között. Az
építészet mindig „újat” szeretne létrehozni, azt, ami még nem volt. Technikai újításokkal egy kicsit a jelen előtt jár. Viszont
a többség a múlt biztonságára esküszik.
Megszoktuk, ez így nekünk jó. Ezt a konfliktushelyzetet nehéz feloldani. A szakma
részéről türelemre lenne szükség a meggyőzésre, a másik oldalnak pedig bizalommal és nyitottsággal kellene viseltetnie.

› Mi a véleményed a(z állami) főépítészi
és a tervezői lét összeegyeztethetetlenségéről?
A kérdést megfordítanám: ha a családodban egy betegeskedő embert műteni kellene, kire bíznád az életét? Egy professzorra, aki csak kutatással és publikációval
foglalkozik, vagy egy olyan orvosra, aki
nap mint nap műt, tehát „éles bevetéseken” teljesít? Véleményem szerint a szakma gyakorlása az építészek/főépítészek
esetében is rendkívül fontos. Nem elég
csak elméletben ismerni a jogszabályok
bugyrait, azt a gyakorlatban is használni,
tesztelni kell. Konstruktívan akkor lehet
egy-egy helyzetben megnyugtató véleményt alkotni, ha a folyamat minden ütemében, részletében képben van az ember.

› Számodra hogyan egyeztethető össze a
hivatalnoki és a piaci (tervezői) lét?
Nehezen. A legfontosabb az etikai fegyelem. Első és legfontosabb a főépítészi feladatkör, a tervezés csak hobbi,
szakmagyakorlás, „edzés”, hogy az agy
kondiban maradjon, viszont segít a
rendszer, a jogszabályok hiányosságaira
rávilágítani. A kettő természetesen valahol összeér, mert igen sok a közös metszéspont. A tervező jó házat vagy szituációt megfelelően (jól) szabályozott jogi
háttérrel tud a legtöbb esetben jól megtervezni. A tervezést segíti/segítheti, ha
a tervező a magasabb szintű preferenciákkal is tisztában van. A főépítész pedig
a tervezéssel ellenőrizheti, hogy jók-e a
jogszabályok vagy sem.

› Mennyire tipikusan vidéki építész- (kényszer)pálya ez az ingázás a piaci, és az állandó fizetéses közalkalmazotti lét között?
Erre nem tudok általános választ adni,
mert nem tudok megítélni másokat információ vagy rálátás hiányában. Nekem
sajnos az a tapasztalatom, ha az ember
kitart az elvei mellett, és nem szeretne
beállni a sorba, húzni a vonalat, hanem
valami újat, értékeset, maradandót szeretne létrehozni, arra a kisebb piac hos�szabb felfutási időt prognosztizál, illetve nehezebb belőle megélni. Ugyanis a
tervezési díjak a pesti (nagyvárosi, vagy
akár nyugat-magyarországi) díjaknak töredéke, a minőségi munka felügyelete viszont töbszörös energia. Azt lehet egyébként mondani, hogy a legtöbb családi
házunknál tervezői művezetéssel meg se
bízott sem a megbízó, sem a kivitelező
(hiszen nemkívánatos személyekké válik az építész az építkezés megkezdése
során), ezért mi ingyen, a jobb végeredmény érdekében, referenciaértékű épületek létrehozása okán jártunk művezetni.
Egy-két szituációt leszámítva a végére
azért az építtető és a kivitelező is belátta, hogy könnyebb volt a munkájuk, és
a végeredmény is mindenkinek megnyugtatóbb volt. Az egyik megbízó mondta
egy évvel a beköltözés után: „Dénes,
amiben nem rád hallgattunk, azt már
mind megbántuk!” Ennél nagyobb reklám
szerintem nem kell. Ez a család innentől kezdve úgy ajánlott minket tovább,
hogy a bizalom átörökített volt, mert
saját példájukon keresztül tudták kommunikálni a barátaiknak, ismerőseiknek,
hogy jó, ha van kéznél egy építész. Úgy
gondolom, a szakmának ide kellene vis�szaverekednie magát, építészeknek, főépítészeknek egyaránt.

› Az általad tervezett mintaterv beválogatásra került a díjazottak közé. Mi a véleményed a mintatervekről? Jelenthet ez
megoldást a te régiódban?
Csak az egyik mintatervünk került beválogatásra: a kalákában is építhető családi házak kategóriájában. A mintatervek véleményem szerint csak bizonyos
mértékig működhetnek. A szociálisan

rászorulók vagy a nehezebb körülmények között élők körében. Attól tartok,
és azt látom, hogy a magyar ember
(például az angol, egyforma sorházakat
elfogadó emberekkel szemben) nem elfogadó. Nem szeretne beállni a sorba.
A szomszédtól mindenképpen eltérőt
akar. Picit magasabb, picit szélesebb,
picit sárgább… stb. Innentől kezdve
nincsenek illúzióim, hogy a mintatervtől mindenképpen lesz eltérés. Ahogy
a kádár-kockáktól is volt. Szerintem a
800 000 (ha jól tudom, ennyi épült az
országban) mintatervből sincs két teljesen egyforma. Magyarországon amúgy
is azt tapasztalom, hogy a terv azért
van, hogy legyen mitől eltérni. Először
az emberek fejében kellene rendet tenni: a terv azért szükséges, mert abból
kellene (és lehetne) jól megépíteni az
épületeket. Amíg ez nem kerül a helyére,
addig a mintatervek, de az egyedi tervek
sem hozzák el a nagy változást.

› Ismét Krizsán András, illetve az általa
idézett Adolf Loos szavaival (nem kicsit
provokatívan): „Egy jól működő közösségben a feltűnő dolgok udvariatlanságnak
számítanak”. Mi erről a véleményed?
Egyetértek. Itt az a kérdés (és ez már
szubjektív megítélés alá esik), hogy
mi számít feltűnőnek.Számomra egy
Makovecz-épület igen feltűnő, de egy
építészeti eszközeiben szinte végletekig leegyszerűsített Chipperfield-ház
is. Innentől kezdve a kérdés: kinek mi
az udvariatlan?! Már a korábbi kérdések egyikénél említettem, hogy a lényeg
szerintem az adott helyszín értékeinek
meglelése, és az építész által adott léptékhelyes és helyénvaló viselkedési mód.
Az eszköz már másodlagos. Makovecz
Imre motívumokkal tudta emelkedetté tenni a fizikai jelenlétet. A modern
kortárs építészet a felesleges részletek
kigyomlálásával. Ha ezek a gondolatok
ügyesen, helyénvalón vannak kezelve, a
ház jó, és működik. Ha viszont az építész önmegvalósítani akar, és nem találja a helyénvalóság megfelelő eszközeit,
hanem „bravúrokat pufogtat”, akkor a
ház máris udvariatlanná válik.

› Építészirodátok az állami főépítészi munkáddal párhuzamosan működik. Hogyan
jött létre az iroda és milyen sikereitek
vannak?
A Fábián Gáborral 2000 és 2005 között
működtetett Arkt stúdióval még csak
közepes, szakmailag kevésbé ismert irodák alvállalkozóiként leginkább tervfeldolgozással foglalkoztunk.
2005-ben úgy döntöttem, hogy családalapítás céljából (is) hazaköltözök Egerbe. Gáborral ekkor különváltak útjaink
pár évre. Ő a Váncza Művekben folytatta, én pedig az építésügyben, mindentől
távoli vidéki valóságban kezdtem meg
hivatalnoki munkámat Bélapátfalva önkormányzatánál. Két-három év alatt a
hivatalnoki lét mellett sikerült Egerben
és környékén magántervezői klientúrát
kiépíteni, így 2008-ban magántervezőként, sőt hamarosan társakkal, alkalmazottakkal együtt irodát indítottunk.
2010-ben viszont a gazdasági visszaesés vidékre, Egerbe is elért. 2010 ősszén az akkori cégtársam a katasztrófavédelemhez, két alkalmazottunk pedig
külföldre (Ausztria és Németország) távozott. Szinte ezzel párhuzamosan Budapesten Gábor is kénytelen-kelletlen,
de elbúcsúzott Váncza Lacától a munkahiány miatt. 2011 januárjával sok szempontból nagyot változott körülöttünk a
világ, és ennek köszönhetően Gáborral
úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk újra
együtt. Az Arkt új korszaka innen kezdődött. Egy-két nagyon átlagos méretű és
költségvetésű családi házon kezdtünk el
dolgozni. Májusban megkeresett minket
a Fúzió Borbár tulajdonosa, ifjú Gál Tibor, és ezzel egy időben elnyertük a 35
év alatti fiatal építészek külföldi tanulását/munkavállalását támogató Leonardo-ösztöndíjat. 2011. június 13-án ott
találtuk magunkat Barcelonában: három
hónap jutalomjáték egy tengerparti városban. Burjánzott a kortárs építészet
és a kulturális élet, a városban, amely
az életről, a pezsgésről szól. Ahol jó a
foci, finomak az ételek, szuper az idő,
jelen van a történelem, volt olimpia, és
ahol nációk, nemzetek keveredtek. Egy
élettel teli, életszagú, emberléptékű,
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emberekről szóló nagyváros. Ekkor még
nem is gondoltuk, hogy ez életünk szinte minden terén meghatározó és komoly
változásokat indukáló három hónapos
korszaka lesz. Volt szerencsénk innen
Valenciába, Olotba (az azóta Pritzkerdíjas RCR irodába és számtalan épületük helyszínére), sőt, még Mallorca
szigetére is eljutni. Szívtuk magunkba a
kortárs spanyol és katalán építészetet.
Kerékpárt vásárolva keresztül-kasul bejártuk az egész várost a három hónap
alatt, szinte minden értelmezhető, vagy
fellelhető helyszínt látni szerettünk volna. Tanulni, látni, érezni, megélni.
Barcelona, a Fúzió Borbár és az Arkt
Művészeti Ellátó létrehozása, amely
a Velencei Biennálés szereplést indukálta, megteremtette a szakmai fejlődés, töltődés és megújulás lehetőségét, amelynek a munkáinkon, illetve a
szakmai sikereken is érezhetővé vált az
eredménye. 2015-ben a Fúziót a magyar
szakmai zsűri delegálta a Mies van der
Rohe Award-ra, ahol a spanyol szűrőn is
átjutva, a 420-as bő listára kerültünk. 1
Ezt a szakmai elismerést kis vidéki irodaként 2019-ben sikerült megismételni,
akkor már a noszvaji lombházakkal kerültünk be a 383 kiválasztott közé. 2
2015-ben a Memento csoporttal (Mesteriskola XXII. ciklus) az ELTE Trefortkertben elkészült Nevek a fúgában című
emlékművel kerültünk be a Média Építészet Díjának 6-os döntőjébe, majd
2016-ban az Arkt Művészeti Ellátó épületével szintén. Az emlékmű egyébként
2015-ben Budapest nívódíjat is kapott.
Önálló kiállításaink a szentendrei Ferenczy Múzeumban, illetve a debreceni
MODEM-ben is voltak.

› Lokálpatriótaként mit tudsz tenni Egerért?
2005-ben történt hazaérkezésemtől azt
kerestem, mit, hol, hogyan tudok jobbá
vagy egy kicsit szerethetőbben „mássá”
tenni. Hogyan lehet Eger több, szebb,
izgalmasabb? 2009-ben a lokálpatrióta
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egylet felismerte, hogy Eger a többi vidéki városhoz képest is el van maradva
a turizmust, illetve a fiatalság megszólítását illetően. Ezért helyi fiatalokat
szerveztek munkacsoportokba, hogy rövid, közép, és hosszú távú célokat foglaljanak össze a városvezetőség számára.
Volt fiatal borászokból, turisztikai szakemberekből, és művészekből álló csoport
is. Én ez utóbbiba kaptam meghívást.
Eger ekkor az egy-, de inkább félnapos
látnivalós turisztikai célpontok sorában
állt. A vendégéjszakák száma nagyon
kevés volt, mert élményekben nem volt a
városnak megtartó ereje. Ekkor dolgoztam ki „Eger a fény városa” projektemet,
amely Kepes György munkásságának előképként történő felhasználásával éjszakai fényattrakciókat produkált, amelyek
miatt már érdemes lett volna a városban
tölteni az éjszakát. A prezentációnak
nagyon nagy sikere volt. Az egri Uránia
moziban telt ház előtt mutatta be mindenki a gondolatait, a négyperces film
az óriási kivetítőn mozi hangtechnikával
ütött. Többek között ennek a prezentációnak köszönhetem később Gál Tibor
megkeresését a 2014-ben átadott Fúzió
Borbárral kapcsolatban. A „fényes” ötlet
2012-ben és 2013-ban fényfestéses programokkal elindult ugyan, illetve a belvárosi rehabilitáció során elkészült egy-két
elképzelés alapcsövezése, de végül elhalt
a projekt. Viszont a jobbító szándék beindult, és készültek a nonprofit javaslatok a város kisebb léptékű jobbá, szerethetővé tételére. A belvárosi forgalom
átszervezésére készítettünk javaslatokat
(parkolók telepítésének vizsgálatára, alternatív közlekedési útvonalakra, metódusokra). A parkosítást, zöld felületek
növelését szorgalmaztuk. Az érdektelenségben vergődő kulturális intézmények
működtetésére vetettünk fel (európai
megismert példák elemzésével) ötleteket.
Hulladékkezeléssel, a város napi üzemeltetésével kapcsolatosan észrevételekkel
igyekeztünk segíteni a várost. Az építész-

szakmát is szerettük volna megmozgatni,
összefogni, felrázni. A szakma és a társadalom között párbeszédet szerettünk
volna indítani, ennek egyik eleme lett
(volna) az Arkt Művészeti Ellátó. Az Arkt
Művészeti Ellátó létrehozása a nagy
gazdasági visszaesés egyik pozitív következménye. A hirtelen leállt projektjeink óriási űrt és szabad kapacitásokat
hagytak hátra, amelyeket nem szerettünk volna elpazarolni. Az ezt megelőző
években pedig megfáradtunk az építtetőkkel, építésügyi előadókkal, valamint
kivitelezőkkel az építészeti minőségért
folytatott harcokban, és úgy éreztük,
nem tudunk hol töltődni, megújulni az
újabb csatákhoz. Ezért döntöttünk úgy,
hogy megteremtjük magunknak ezt a
közeget. Az elgondolt képlet rendkívül egyszerűnek hatott. Megkerestük
az önkormányzatot, hogy biztosítson
számunkra egy olyan elhagyott, üresen
álló épületet, amelyben már senki nem
lát potenciált, és mi vállaljuk, hogy az
építőipari kapcsolatainkat felhasználva,
intézményi és társadalmi összefogást
megszervezve felújítjuk és üzemeltetjük
tizenöt éven keresztül. A folyamat során
megkerestük az építőanyag-gyártókat,
hogy biztosítsanak számunkra a szükséges (elégséges) beavatkozásokhoz
az általuk gyártott építőanyagból (reklámfelületért cserébe), és a kivitelező
kapcsolataink pedig beépítették ezeket.
Nyolc hónap leforgása alatt 15 000 000
forint értéknövelő beruházást tudtunk
elvégezni egy forint pénzmozgás, vagy
pályázati támogatás NÉLKÜL. A szervező- és tervező-, illetve a szellemi munka
volt az, amit az iroda leginkább beleinvesztált, de a bontási munkák nagy
részét is saját kezűleg végeztük. Vakoltunk, javítottunk, fúrtunk, faragtunk, elvadult kertet igyekeztünk visszafoglalni.
De arra is volt példa, hogy a támogatásként az épület elé érkezett 2-2,5 tonna
vakolóanyagot ketten cipeltük be az
épületbe, vagy konténereket töltöttünk

meg bontási törmelékkel. A folyamat
minden fázisában, részében aktív szereplőkként vettünk részt, ezzel példát
mutatva az intézményeknek, civileknek.
Az együttműködés során bevontuk a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetet, ahonnan fogvatartottak végeztek
nem szakipari feladatokat. Bevontuk a
Bornemissza Gergely Szakközépiskolát,
onnan hallgatók érkeztek hozzánk gyakorlatra: asztalos-, festő-, villanyszerelő és épületgépész tanulók segítették a
munkálatokat, miközben egy másfajta
szemléletet is sikerült nekik átadnunk.

grafikai teendők megvalósításába (arculati, plakát- és logótervezésekkel). Az
egyetemistákkal a kórház közösségi tereiben életminőségjavító művészeti beavatkozásokat tervezünk megvalósítani.
Összegezve: az Ellátó létrehozását a
szükség hívta életre. Amikor belekezdtünk, nem gondoltuk, hogy történetünk
kijut majd a 2016. Velencei Biennáléra,
ráadásul a külföldi szaksajtó a magyar
pavilonban bemutatott kiállításunkat a
teljes Biennálé tíz, a Gardini-ben pedig
a négy legjobbja közé sorolta. Az üzemeltetésben megéltünk magasságokat,

mélységeket, most kezd talán beállni
egy reális, fenntartható és működtethető értékteremtés/értékmentés.

Az Arkt Művészeti Ellátó 2015 júniusában, a múzeumok éjszakáján nyitotta
meg kapuit. A kiállítások, workshopok,
előadások, performance-ok, irodalmi
vagy zenés estek hullámzó sikereket,
vagy éppen kisebb kudarcokat generáltak. A gazdasági lábként beillesztett
és működtetett kávézónkat az egyik
szomszéd sikeres közbenjárásának köszönhetően egy év után be kellett zárni. Ez sajnos komoly érdeklődésvesztést okozott. Az épület ötödik éve tartó
üzemeltetése során megértettük Eger
(léptékű város) működését, korlátait, a
megmozgatható közönséget. Ezek ismeretében működik jelenleg az épület. Az
idei évben egyébként vizuális kultúránk
utánpótlásának nevelésében is erőfeszítéseket tettünk. Olyan program- és
pályázati sorozatot találtunk ki, amelybe bevonjuk az általános iskolai, gimnáziumi diákokat és az egyetemistákat
is konkrét, a városban/városért történő

AN INTERVIEW WITH DÉNES FAJCSÁK, MASTER ARCHITECT OF HEVES COUNTY
A founding member of the Arkt Architect Studio, Dénes Fajcsák has served as the master architect of Heves County since 2015. Thanks to winning the Leonardo
scholarship, he had the opportunity to study Spanish and Catalan architecture from up close. He gained precious architectural and social experience during
the creation of the Arkt Artistic Community Centre in the Hungarian Pavilion at the Venice Biennale of Architecture. As a construction lecturer in Bélapátfalva,
he became thoroughly acquainted with the activity of authorities, which is indispensable for his work as master architect. In his views, the existing legal
background is not suitable for managing the outstanding variety of real-life issues related to settlements. It is becoming increasingly clear to him that overregulation is not the right approach, and that the profession needs to return to the old ways of an ethical, responsible and human-scaled architecture. He
would favour a flexible legal framework to address the main directions and scales, and a close cooperation between designers and master architects to achieve
solutions that please both the clients and the community.
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Arkt Művészeti Ellátó, Eger

emberekről szóló nagyváros. Ekkor még
nem is gondoltuk, hogy ez életünk szinte minden terén meghatározó és komoly
változásokat indukáló három hónapos
korszaka lesz. Volt szerencsénk innen
Valenciába, Olotba (az azóta Pritzkerdíjas RCR irodába és számtalan épületük helyszínére), sőt, még Mallorca
szigetére is eljutni. Szívtuk magunkba a
kortárs spanyol és katalán építészetet.
Kerékpárt vásárolva keresztül-kasul bejártuk az egész várost a három hónap
alatt, szinte minden értelmezhető, vagy
fellelhető helyszínt látni szerettünk volna. Tanulni, látni, érezni, megélni.
Barcelona, a Fúzió Borbár és az Arkt
Művészeti Ellátó létrehozása, amely
a Velencei Biennálés szereplést indukálta, megteremtette a szakmai fejlődés, töltődés és megújulás lehetőségét, amelynek a munkáinkon, illetve a
szakmai sikereken is érezhetővé vált az
eredménye. 2015-ben a Fúziót a magyar
szakmai zsűri delegálta a Mies van der
Rohe Award-ra, ahol a spanyol szűrőn is
átjutva, a 420-as bő listára kerültünk. 1
Ezt a szakmai elismerést kis vidéki irodaként 2019-ben sikerült megismételni,
akkor már a noszvaji lombházakkal kerültünk be a 383 kiválasztott közé. 2
2015-ben a Memento csoporttal (Mesteriskola XXII. ciklus) az ELTE Trefortkertben elkészült Nevek a fúgában című
emlékművel kerültünk be a Média Építészet Díjának 6-os döntőjébe, majd
2016-ban az Arkt Művészeti Ellátó épületével szintén. Az emlékmű egyébként
2015-ben Budapest nívódíjat is kapott.
Önálló kiállításaink a szentendrei Ferenczy Múzeumban, illetve a debreceni
MODEM-ben is voltak.

› Lokálpatriótaként mit tudsz tenni Egerért?
2005-ben történt hazaérkezésemtől azt
kerestem, mit, hol, hogyan tudok jobbá
vagy egy kicsit szerethetőbben „mássá”
tenni. Hogyan lehet Eger több, szebb,
izgalmasabb? 2009-ben a lokálpatrióta
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egylet felismerte, hogy Eger a többi vidéki városhoz képest is el van maradva
a turizmust, illetve a fiatalság megszólítását illetően. Ezért helyi fiatalokat
szerveztek munkacsoportokba, hogy rövid, közép, és hosszú távú célokat foglaljanak össze a városvezetőség számára.
Volt fiatal borászokból, turisztikai szakemberekből, és művészekből álló csoport
is. Én ez utóbbiba kaptam meghívást.
Eger ekkor az egy-, de inkább félnapos
látnivalós turisztikai célpontok sorában
állt. A vendégéjszakák száma nagyon
kevés volt, mert élményekben nem volt a
városnak megtartó ereje. Ekkor dolgoztam ki „Eger a fény városa” projektemet,
amely Kepes György munkásságának előképként történő felhasználásával éjszakai fényattrakciókat produkált, amelyek
miatt már érdemes lett volna a városban
tölteni az éjszakát. A prezentációnak
nagyon nagy sikere volt. Az egri Uránia
moziban telt ház előtt mutatta be mindenki a gondolatait, a négyperces film
az óriási kivetítőn mozi hangtechnikával
ütött. Többek között ennek a prezentációnak köszönhetem később Gál Tibor
megkeresését a 2014-ben átadott Fúzió
Borbárral kapcsolatban. A „fényes” ötlet
2012-ben és 2013-ban fényfestéses programokkal elindult ugyan, illetve a belvárosi rehabilitáció során elkészült egy-két
elképzelés alapcsövezése, de végül elhalt
a projekt. Viszont a jobbító szándék beindult, és készültek a nonprofit javaslatok a város kisebb léptékű jobbá, szerethetővé tételére. A belvárosi forgalom
átszervezésére készítettünk javaslatokat
(parkolók telepítésének vizsgálatára, alternatív közlekedési útvonalakra, metódusokra). A parkosítást, zöld felületek
növelését szorgalmaztuk. Az érdektelenségben vergődő kulturális intézmények
működtetésére vetettünk fel (európai
megismert példák elemzésével) ötleteket.
Hulladékkezeléssel, a város napi üzemeltetésével kapcsolatosan észrevételekkel
igyekeztünk segíteni a várost. Az építész-

szakmát is szerettük volna megmozgatni,
összefogni, felrázni. A szakma és a társadalom között párbeszédet szerettünk
volna indítani, ennek egyik eleme lett
(volna) az Arkt Művészeti Ellátó. Az Arkt
Művészeti Ellátó létrehozása a nagy
gazdasági visszaesés egyik pozitív következménye. A hirtelen leállt projektjeink óriási űrt és szabad kapacitásokat
hagytak hátra, amelyeket nem szerettünk volna elpazarolni. Az ezt megelőző
években pedig megfáradtunk az építtetőkkel, építésügyi előadókkal, valamint
kivitelezőkkel az építészeti minőségért
folytatott harcokban, és úgy éreztük,
nem tudunk hol töltődni, megújulni az
újabb csatákhoz. Ezért döntöttünk úgy,
hogy megteremtjük magunknak ezt a
közeget. Az elgondolt képlet rendkívül egyszerűnek hatott. Megkerestük
az önkormányzatot, hogy biztosítson
számunkra egy olyan elhagyott, üresen
álló épületet, amelyben már senki nem
lát potenciált, és mi vállaljuk, hogy az
építőipari kapcsolatainkat felhasználva,
intézményi és társadalmi összefogást
megszervezve felújítjuk és üzemeltetjük
tizenöt éven keresztül. A folyamat során
megkerestük az építőanyag-gyártókat,
hogy biztosítsanak számunkra a szükséges (elégséges) beavatkozásokhoz
az általuk gyártott építőanyagból (reklámfelületért cserébe), és a kivitelező
kapcsolataink pedig beépítették ezeket.
Nyolc hónap leforgása alatt 15 000 000
forint értéknövelő beruházást tudtunk
elvégezni egy forint pénzmozgás, vagy
pályázati támogatás NÉLKÜL. A szervező- és tervező-, illetve a szellemi munka
volt az, amit az iroda leginkább beleinvesztált, de a bontási munkák nagy
részét is saját kezűleg végeztük. Vakoltunk, javítottunk, fúrtunk, faragtunk, elvadult kertet igyekeztünk visszafoglalni.
De arra is volt példa, hogy a támogatásként az épület elé érkezett 2-2,5 tonna
vakolóanyagot ketten cipeltük be az
épületbe, vagy konténereket töltöttünk

meg bontási törmelékkel. A folyamat
minden fázisában, részében aktív szereplőkként vettünk részt, ezzel példát
mutatva az intézményeknek, civileknek.
Az együttműködés során bevontuk a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetet, ahonnan fogvatartottak végeztek
nem szakipari feladatokat. Bevontuk a
Bornemissza Gergely Szakközépiskolát,
onnan hallgatók érkeztek hozzánk gyakorlatra: asztalos-, festő-, villanyszerelő és épületgépész tanulók segítették a
munkálatokat, miközben egy másfajta
szemléletet is sikerült nekik átadnunk.

grafikai teendők megvalósításába (arculati, plakát- és logótervezésekkel). Az
egyetemistákkal a kórház közösségi tereiben életminőségjavító művészeti beavatkozásokat tervezünk megvalósítani.
Összegezve: az Ellátó létrehozását a
szükség hívta életre. Amikor belekezdtünk, nem gondoltuk, hogy történetünk
kijut majd a 2016. Velencei Biennáléra,
ráadásul a külföldi szaksajtó a magyar
pavilonban bemutatott kiállításunkat a
teljes Biennálé tíz, a Gardini-ben pedig
a négy legjobbja közé sorolta. Az üzemeltetésben megéltünk magasságokat,

mélységeket, most kezd talán beállni
egy reális, fenntartható és működtethető értékteremtés/értékmentés.

Az Arkt Művészeti Ellátó 2015 júniusában, a múzeumok éjszakáján nyitotta
meg kapuit. A kiállítások, workshopok,
előadások, performance-ok, irodalmi
vagy zenés estek hullámzó sikereket,
vagy éppen kisebb kudarcokat generáltak. A gazdasági lábként beillesztett
és működtetett kávézónkat az egyik
szomszéd sikeres közbenjárásának köszönhetően egy év után be kellett zárni. Ez sajnos komoly érdeklődésvesztést okozott. Az épület ötödik éve tartó
üzemeltetése során megértettük Eger
(léptékű város) működését, korlátait, a
megmozgatható közönséget. Ezek ismeretében működik jelenleg az épület. Az
idei évben egyébként vizuális kultúránk
utánpótlásának nevelésében is erőfeszítéseket tettünk. Olyan program- és
pályázati sorozatot találtunk ki, amelybe bevonjuk az általános iskolai, gimnáziumi diákokat és az egyetemistákat
is konkrét, a városban/városért történő

AN INTERVIEW WITH DÉNES FAJCSÁK, MASTER ARCHITECT OF HEVES COUNTY
A founding member of the Arkt Architect Studio, Dénes Fajcsák has served as the master architect of Heves County since 2015. Thanks to winning the Leonardo
scholarship, he had the opportunity to study Spanish and Catalan architecture from up close. He gained precious architectural and social experience during
the creation of the Arkt Artistic Community Centre in the Hungarian Pavilion at the Venice Biennale of Architecture. As a construction lecturer in Bélapátfalva,
he became thoroughly acquainted with the activity of authorities, which is indispensable for his work as master architect. In his views, the existing legal
background is not suitable for managing the outstanding variety of real-life issues related to settlements. It is becoming increasingly clear to him that overregulation is not the right approach, and that the profession needs to return to the old ways of an ethical, responsible and human-scaled architecture. He
would favour a flexible legal framework to address the main directions and scales, and a close cooperation between designers and master architects to achieve
solutions that please both the clients and the community.

Utcai homlok zat az átépítés előtt
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Fajcsák Dénes


Vizes falak, lehajló gerendák és hengerrel festett belső. A sarokban még zománcvödör
és vizeskanna, a falról az örökösök már leszedték a néni és a bácsi megsárgult esküvői
fotóját, ami így talán nem a konténerben végzi. Az udvaron derékig ér a gaz, a kapu
nehezen nyílik, és már csak a vékony léckerítés mutatja az udvaron belül, hogy melyik
rész volt leválasztva a kerti veteménynek.
Kicsit távolabb lépünk. Az utcában már csak nyolc házban élnek, öt kis elsőssel még
éppen indulhatott első osztály, és a polgármester is csak mellékállásban vállalta már
a település vezetését…

Egyre több ilyen ház, utca és falu van
az országban. A 2000-es évek közepén
élt egyenlő számban városban és falun
a Föld népessége, azóta a városban lakók száma növekedett, a vidék, és különösen a falvak megtartó ereje folyamatosan csökken. A kiüresedő települések

ÚJRATERVEZÉS
Családi ház Cserépfalun
Építészet:Fajcsák Dénes, Fábián Gábor
Szöveg:Csóka Balázs
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továbbélését jelenleg a turizmus biztosítja, vagy ha a falu elég közel van
egy-egy nagyvároshoz, akkor a kertes
házba vágyó kiköltözők esetleg nyaraló
céljára vesznek meg egy-egy házat.
Hétvégi háznak vásárolta az Egerhez
közeli faluban az apró parasztházat az

építtető, aki ebben az esetben az egyik
tervező is egyben. Az épület klasszikus
oldalhatáron álló háznak tűnik, azonban furcsamód az egykori telek közepén állt, amit most az új tulajdonos
a szomszédos telek megvásárlásával
helyreállított. Így aztán lett egy apró

Utcai homlok zat az átépítés előtt
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Fajcsák Dénes


Vizes falak, lehajló gerendák és hengerrel festett belső. A sarokban még zománcvödör
és vizeskanna, a falról az örökösök már leszedték a néni és a bácsi megsárgult esküvői
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továbbélését jelenleg a turizmus biztosítja, vagy ha a falu elég közel van
egy-egy nagyvároshoz, akkor a kertes
házba vágyó kiköltözők esetleg nyaraló
céljára vesznek meg egy-egy házat.
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építtető, aki ebben az esetben az egyik
tervező is egyben. Az épület klasszikus
oldalhatáron álló háznak tűnik, azonban furcsamód az egykori telek közepén állt, amit most az új tulajdonos
a szomszédos telek megvásárlásával
helyreállított. Így aztán lett egy apró
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parasztháza, két melléképülettel, feleséggel és négy gyerekkel. Mit tesz hát
ilyenkor az építész, ha felelősen gondolkozik az épített környezetről és a faluképről, emellett az ökológiai lábnyomát is szeretné minél kisebbnek látni?
A szoba-pitvar, pitvar-szoba alaprajzú épület két családnak adott otthont
valamikor, és mindkét lakáshoz tartozott egy-egy nyári konyha az udvarban.
Megépültekor a lakók számára a fő
használati tér az udvar, a külső tér volt,
a belső tereket szinte csak alvásra, illetve télen használták. Ez az épületeken is látszott: kis belmagasság, apró
ablakok, kevés helyiség… Lakóépületeknél a használati arány mostanra
megváltozott. Több időt töltünk a házakban, mint a szabadban, azonban a
házban élve intenzívebben szeretnénk
a külső teret a ház részévé tenni. A tervező az új alaprajzzal csak a szükséges
helyeken nyúlt bele az épületbe, a meglévő adottságokhoz igazodott. Egy apró
konyhát és fürdőszobát épített bele a
házba, valamint az egyik helyiség oldalát megnyitotta a külső tér felé, hogy
bentről is élvezhessék a természetet.
Ezzel a meglepő megnyitással az apró
belső teret vizuálisan jelentősen megnövelte, és a hátsó kertet is bevonta a
lakótérbe. A széles teraszajtó körül a
belső tértől szokatlan kőfalat látunk,
a vizesedő belső vakolatot ugyanis leverték, visszavakolás helyett azonban
a tervezők néhány helyen meghagyták
a látszó kőfalat. A fehérre festett vakolatot festővászonként használták,
az egyes helyiségekben a funkcióhoz,
a nyílásokhoz és a kompozícióhoz igazítva látunk vakolatot illetve kőfalat.
A belső térben megmaradtak az eredeti
beton- és cementlap burkolatok, csak
a hálószobákba került új hajópadló.
A megmaradó burkolatok első pillantásra
kopottnak tűnnek, azonban a ház egészét nézve egységes az összkép. A látszó
kőfalak, a megmaradó cementlap, illetve
betonburkolatok, és a falakon kívül vezetett elektromos vezetékek az épület százéves történetét rétegenként mutatják
meg. A tervezők az épület minden rétegé-
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ből találtak megtartásra méltó elemeket,
amelyek nélkül nem lenne teljes a ház története. A meglévő, a felújítással megmutatott rétegek számát növelik a részben
régi, részben új bútorok. A bútorok színezése láthatóan tudatos: a régi bútorok
zöldek, pirosak, színesek, az új darabok
fehérek, natúrfa-színűek. Ez a koncepció
egységesen vonul végig az egész házon.
Az épületkülső is a belsőhöz hasonlóan
alakult át. Csak a bejárati oldalhomlokzaton maradt meg a lábazat nélküli
fehér vakolat, a többi homlokzaton előbújt a kőfalazat. Nyomát se látjuk díszes
vakolathímeknek, minden homlokzaton
csak egy-egy pluszréteget találunk a kőfelületen. A főhomlokzaton két kis íves
padlásszellőző, a hátsó homlokzaton a
megtartott zöld fazsalugáterek, a harmadik homlokzaton a hármas osztatú,
mélyen üvegezett teraszajtó.
Az udvart elkerülte a manapság mindent elöntő térkő burkolatok tengere,
megmaradtak az eredeti keskeny betonjárdák. Az autókkal a fűre állnak be, és
a házig is a füvön kell végigsétálni, hisz
az egész hetes munka után azért jönnek
ide a tulajdonosok, hogy kiszakadjanak
az urbános mindennapokból.
Ha a beavatkozás az épületen és a kertben
is minimális, akkor fel lehet tenni a kérdést, hogy miért méltó ez a kis épület arra,
hogy bemutassuk? Az országban számos
ilyen parasztház van, amelyek eltorzított
állapotukban is fontos részét képezik az
adott településnek. Az utcaképben és a
településszerkezetben több száz év lenyomatát hordozzák, léptékük, karakterük és
anyaghasználatuk fontos rétegét képezi a
település történetének. Ez az átalakítás
példát mutat, hogy mértékadó programmal és átgondoltsággal apró beavatkozásokkal a mai kor igényeinek megfelelővé
lehet tenni egy-egy régi épületet. A ház,
az udvar és a melléképületek egységes
átalakításával minden funkció megtalálja
a helyét, az épület értékeinek megerősítésével pedig nem csak a használók gazdagodnak és válhatnak részeseivé egy
akár több száz éves történetnek, hanem
a település is megtarthatja egy apró, de
fontos alkotórétegét.
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R E DE SIGN – FA MILY HOME IN C SE R É PFA L U
The population of cities has been steadily increasing since the 2000s, while the retention power of the countryside, and especially that of the villages, has
decreased. Currently, the survival of moribund settlements is dependent on tourism. If a village is close enough to a larger city, people might buy a property
or two to use as holiday homes. The client, who in this case was also one of the designers, bought the small farmhouse in the village near Eger to use it as
a weekend house. The new floor plan contains only the most necessary changes, and is all about adapting to the existing features. The reconstructed home
is an example of how old structures can be adapted to the needs of the present day with a modest programme and prudent intervention. By renovating the
house, the courtyard and the outbuildings, all functions eventually found their right place. Reinforcing the values of a building enriches its users and makes
them a part of a hundred-year-old story, while the settlement also wins by retaining one of its component layers.
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Luxusvendégház a gleccservölgyben
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Építészet: Christopher Kelly | Architecture Workshop
Fotó: Patrick Reynolds

A tengerparttól háromórányi vezetésre, egy lenyűgöző új-zélandi gleccservölgyben
található, Lindis Lodge luxusvendégház az elzárt Ahuriri-völgy hullámzó dombvidékén
épült. Az új-zélandi Déli-Alpok visszahúzódó gleccserei által kialakított morénafal
közvetlenül a sejtelmesen ragyogó Ahuriri folyó mellett halad. Ebbe a falba épült bele
ez a nemrég átadott, öt lakosztályos vendégház, melynek merész ívben kanyarodó fa- és
acélhomlokzata védőburokként veszi körbe a kandalló körül gyülekező látogatókat.

Építészet: Christopher Kelly,
Jesse Matthews, Hamish McLachlan,
Sam Ellis, Alistair Cattanach 2018
Megbízó: The Lindis Group
Helyszín: Ahuriri Valley,
Waitaki, Új-Zéland
Mérnöki tervezés:
Dunning Thornton Consultants
Tájépítészet: Architecture Workshop
Konzulens: eCubed
Közreműködő: Brosnan Construction
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Egy félreeső területen, ahol nincs épített környezet, csak az ökológia és a
geológia természetes alakzatai, a magányos épület tervezői sajátos kihívásokkal találkoztak. Az építész (Christopher
Kelly, aki egyben a wellingtoni székhelyű Architecture Workshop építésziroda alapító vezérigazgatója, korábban
együtt dolgozott az ikonikus olasz építésszel, Renzo Pianóval) olyan stratégiát követett, amely harmonikus választ
ad a felmerülő kérdésekre. A tervrajzhoz a gleccserek tízezer éve lezajlott
visszahúzódásakor kialakult táj lenyűgöző léptéke, és a völgy morénafalának
hullámzó vonala nyújtotta az ihletet.
A struktúra a domborzattal együtt hullámzik, árad és változik, feltűnő kön�nyedséggel simul környezetébe. Az
idilli Huxley-hegység előterében szinte
láthatatlanná teszi a lenyűgöző, rácsos
tetőhéj szelíden görbülő vonala, mely
mintha az Ahuriri folyó ágának szerves
folytatása volna.
A jó építészet fokozza a térbeli jelenlétünk iránti tudatosságot, egyben
gyönyörködtet bennünket. Jean Piaget
mentális fejlődésünk kulcsfontosságú
mozzanataként mutatott rá arra, ahogyan a teret és annak másokra kifejtett
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hatását érzékeljük – egy olyan tényezőként, amely meghatározza belső terünk
értékeit és irányvonalát.
A fűcsomókkal megszórt alpesi tájban
megjelenő magányos emberi figura törékenységét kiemeli annak tudata, hogy ezt
a vidéket több mint tízezer éve, a pleisztocén korban alakították ki a jegesedés
előretörését okozó, gigászi erejű geológiai folyamatok, és a szélsőséges időjárás.
Az újraértelmezett klímatudatosság korában növekvő bizonytalanság kíséri a
jövő élhetőségét firtató kérdéseket, és
arra ösztönöz, hogy ismét felfedezzük
a földdel, vízzel és égbolttal való ősi
összefonódásokat. Az 1803 és 1879 között élt német építész, Gottfried Semper
megkülönbözteti a könnyű és a nehéz
elemeket. Makovecz Imre a sárospataki
művelődési házban megragadható szintézisről, az alépítmény és a felépítmény
viszonyáról így ír: „a föld karakterû, szilárd anyagú, plasztikusan formált alap
alakul át a metamorfózist kiváltó síktól
felfelé könnyed, lebegni látszó tetõvé,

1

amely mintegy az égbõl ereszkedik alá,
hogy védõburokként boruljon a belsõ
terekre. A kétféle szerkezet, kétféle
anyag, kétféle karakter, kétféle forma
alulról és felülrõl fogadja magába a
belsõ teret, és hozza létre az emberi
tartózkodásra szolgáló közeget". 1
A Lindis Lodge látogatói mindkét világból ízelítőt kapnak. Egyik részről a folyó
felé eső oldalt szegélyező, hullámzó fa
tetőszerkezet a könnyű elemeket képviseli, másrészt az alacsony fekete men�nyezetek a moréna kiásott és újra beépített anyagának súlyát viselik. A szélesen
kitárt, védelmező tető újszerű, festői
formát alkot, amely a magányos emberi figura törékenységét ellenpontozza a
tér- és időbeli végtelenséggel szemben.
A hely szélsőségesnek mondott éghajlata – akárcsak a Kárpát-medencében −
nyáron 35 fokra hevíti a levegőt, míg az
általában igen kemény telek során a hőmérséklet akár mínusz 16 fokra is csök-

Makovecz Imre: Tervek, épületek, írások, 1959 –2001.
S zer ke s ztette: Ger le János. EPL k iadó, Budape st , 200 1.
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hatását érzékeljük – egy olyan tényezőként, amely meghatározza belső terünk
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1

amely mintegy az égbõl ereszkedik alá,
hogy védõburokként boruljon a belsõ
terekre. A kétféle szerkezet, kétféle
anyag, kétféle karakter, kétféle forma
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Makovecz Imre: Tervek, épületek, írások, 1959 –2001.
S zer ke s ztette: Ger le János. EPL k iadó, Budape st , 200 1.

Szerkezeti rétegek axonometriája


LINDIS LODGE
Three hours inland and nestled in the grandeur of the glacial valley, the Lindis Lodge was designed to afford maximum luxury. A new five-bedroom suite lodge is
excavated into the moraine folds of the earth, the soaring timber and steel grid shell enfolding visitors in a protective cloak as they reflectively gather around
the glowing hearth. The structure undulates, flows and resurfaces from the depths of its surrounding hill. Breathing together with the landscape, the lodge
adds a further fold within the continuity of the existing glacial moraine.
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kenhet. Egyetlen egyfázisú tápegység
biztosítja az egész épületnek az áramot,
amit szükség esetén egy földbe sül�lyesztett kisegítő generátor helyettesít.
A belső terek gyors kifűtéséről
hidronikus padlófűtés gondoskodik. A
fűtést és a meleg vizet egy geotermikus
hőszivattyú rendszer szolgáltatja, melyet a kényelem és a meghitt hangulat
kedvéért beépített gázkandallók egészítenek ki. Az ivóvíz fúrt kútból és esővízgyűjtőből érkezik egy szűrőrendszeren
keresztül, a biológiailag lebontható
kommunális szennyvíz pedig a biológiailag lebontható helyszíni szennyvíztisztítóba kerül. A friss levegőről és a használt levegő elszívásáról hővisszanyerő
ventilátorok gondoskodnak.
A stratégia lényege, hogy az épület a
topográfiai sajátosságokat kihasználva,
szervesen simuljon a tájba. A vendégház a gyűrűző talaj egy újabb héjaként
működve járul hozzá a gleccsertáj folytonosságához. Az épület valóban együtt
lélegzik a tájjal.
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› Édesapátok Szűcs Endre építész, mégsem az ő hivatását választottátok. Hogyan alakult, hogy Aporból keramikuskályhacsempe-készítő mester, Kenézből
lakatos restaurátor lett?
Szűcs Kenéz: Autókat, motorokat szereltem, megtanultam magamtól hegeszteni,
amikor kilyukadt a kocsim alja. Aztán azt
vettem észre, hogy egyszer csak kemenceajtókat kellett hegeszteni. Édesapám,
aki szenvedélyesen gyűjti a régiségeket,
talált néhányat a vásárban, és kérte, kicsit pofozzam őket helyre, hogy beépíthetőek legyenek. Autodidakta módon
fogtam hozzá, mindent mester nélkül,
teljesen magamtól tanultam meg.
Szűcs Apor: Gyönyörű műtárgyak között nőttünk fel, totyogós korunktól
vásárokba jártunk. Míg más gyerek
játszótérre járt az édesapjával, mi felmérni és művezetni mentünk. Bejártuk
az egész Kárpát-medencét. Láttam,
hogyan újulnak meg a düledező romok. Míg más család leért a Balaton-

MESTERSÉGEK ÉS
MESTEREMBEREK

› Apor, a névjegykártyádon az áll, hogy
fazekas, restaurátor, kályhacsempék és
egyéb dísztárgyak készítője. Ez mit takar
pontosan?
Szűcs Apor: Érettségi után a Budapesti
Történeti Múzeumban dolgoztam, ahol
ásatási anyagok feldolgozását végeztem. Az őskortól a háború előttig bezárólag régészeti kerámiákat restauráltunk.
A múzeumban lenyűgözött a kályhacsempe-gyűjtemény, amivel volt szerencsém nekem is dolgozni. Így kedvet
kaptam a csempekészítéshez. Utána
kijártam a fazekasiskolát, népi fazekasságot tanultam, majd jöttek az inasévek,
Nagy Zoltán sárszentlőrinci fazekas barátomnál, ahol is megismerkedtem a népi
csempekészítéssel. Mindent úgy próbáltunk csinálni − teljesen tudatosan −,
mint fazekas elődeink. Izgalmas utazás
volt Sabján Tibor (néprajzos, számtalan
kályhás könyv szerzője) könyvei alapján
kályhákat készíteni 21. sz.-i otthonokba;
legyen az korongozott szemes kályha
a Balaton-felvidékről, vagy éppen egy
csempekályha Kalotaszegről.

› Ha jól értem, akkor régi kályhákat rekonstruáltatok?
Szűcs Apor: Igen. Ennek során az agyagot már nem mi bányásszuk ugyan, és az
égetőkemencénk is elektromos. Fadúc
(sablon) helyett mi gipszet használunk,
amit fafaragó szerszámokkal ugyanúgy
negatívba faragunk, mint mesterelődeink. A többi szerszám szinte ugyanaz.

Szűcs Apor keramikus és Szűcs Kenéz lakatos restaurátor
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ra 2-3 óra alatt, ez nekünk egy egész
nap volt. Kezdtük a soponyai kastélynál, folytattuk a litéri körkápolnánál,
majd következett mondjuk egy dörgicsei parasztház felmérése. Ha nem
akartunk unatkozni a kocsiban, akkor
inkább megfogtuk a mérőszalag végét,
játszottunk az építkezéseken.Tehát ez
csecsemőkorunktól beleivódott a mindennapjainkba. Építő, alkotó emberek
között nőttünk fel. Mindeközben nagyon sok mesteremberrel találkoztam,
jártam kovácsműhelyben, találkoztam
fazekassal, asztalossal, szobrásszal,
restaurátorral.



Dunántúli szemeskályha eleme

› Ezek szerint nem is távolodtál el annyira a
műtárgyak világától.
Szűcs Apor: A budai Várban eltöltött
három év nem múlt el nyomtalanul.
A barátságokon túl évekkel később közös munkák is születtek. Egy középkori
és egy török kori kályhát építettünk, felerészt műtárgyakból, és kiegészítésként
az általam készített csempékből. Ez egy
igazi régész-restaurátor-kályhás-fazekas
koprodukció volt. Büszke vagyok rá,
szerintem nagyon jól sikerült.

› A kályhakészítés technológiája mennyit
változott a középkor óta?
Szűcs Apor: Volt szerencsém Dörgicsén
egy kétszáz éves présházban 1880-as
felirattal, eredeti állapotában megmaradt szemes kályhát helyreállítanom,
restaurálnom. Ennek a kályhának a madaras csempéjét én is kifaragtam. Ez
a csempe díszíti az én megrendelőim
otthonát is. A budai Várban készített
középkori kályhám a madaras csempéken kívül pontosan ugyanúgy nézett
ki, ugyanaz a forma, ugyanazok az arányok, csak eltelt pár száz év.
A középkorban azért találták ki a kályhaszemeket, hogy megnöveljék a hőleadó
felületet, tehát azoknak van egy mélységük. A füstjáratok feltalálásával a kály-
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vidéki ajándéktárgyaimra Káli-medencei
vakolathímeket faragtam meg. Az esküvői ajándék mintájául egy 19. sz.-i mángorló mosófa (faragott szerelmi ajándék)
szolgál. Életfákat, régi magyar díszítményeket csempészek olyan otthonokba is,
ahol ez nem a lakáskultúra része.

ha tömegét növelték meg. Már nem volt
szükség az akár 30−40 cm öblös, mély
csempékre. Az én szemes kályháim kb.
7 cm mélyek, ezekben már füstjárat van
− 19. sz.-i elődeik járat nélküliek voltak.
Fontosnak tartom másolni, megőrizni
ezeket a mintákat. Formáját tekintve is
próbálom megtartani az eredetit. Felújított parasztházakban ez sikerül is. Új
építésű, tágasabb nappalikban már formailag is más kályhákat építünk Kókai
Árpád kályhásmester barátommal, de a
csempekészlet ugyanaz. Ezek már jó hatásfokú, korszerű tüzelőberendezések.

› A kályhamegrendelések hogy jöttek?

› A különböző tájegységek kályhái egyértelműen felismerhetők?
Szűcs Apor: A Kárpát-medencében minden tájegységnek megvolt a külön kályhacsempestílusa. A Dunántúlon szemes
kályhákat készítettek, madaras csempékkel, ezeknek különböző formái voltak. A
Sárközben lehetett akár fekete alapon sárgával, vörössel írókázott. Ez a Balatontól
északra lehetett csak sima zöld, vagy a zöld
színnek világosabb és sötétebb árnyalatai,
vagy Mohácson ugyanaz a kályhaszem
sárga színű volt, írókázott madárkával. Az
Alföldön, ahol a török uralom a legnagyobb
pusztítást végezte, ott kemencéink vannak,
nincs kályhacsempe- kultúra. Megszűnt
a nagy tudást igénylő mázascsempe-készítés. Később, amikor már virágzott a
fazekasipar ezen a vidéken is, az alföldi
ember továbbra is kemencéket épített, ragaszkodott ehhez az ősi formához. Ez lett
a magyar puszta egyik jelképe, népszerűsége máig töretlen. Erdélyben csempekandallók voltak, minden tájegység, minden
fazekasfalu saját, jól elkülöníthető mintavilággal rendelkezett. Ezek a kedvenceim.

› Jelenleg mivel foglalkoztok?
Szűcs Apor: Bár lenyűgöznek a királyi
paloták díszes, nagyon míves csempéi, a
középkorból mégis a magyar népi fazekasok 18−19. sz.-i munkái állnak közelebb
a szívemhez. Aki már járt Édesapámnál,
az láthatta, hogy csempegyűjteménye
ezt a korszakot szinte teljesen átöleli.
Közösen gyűjtöttünk vásárokban, padlásokon, majd együtt tisztítottuk, ragasz-
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tottuk őket. Sok esetben még felállítva,
működés közben is láttunk ilyeneket,
eredeti helyükön. Mintha ottfelejtették
volna őket a 19. sz.-ból. Erdélyben sok
ilyet láttunk a 80-as években, de még később is. Ezeket a műtárgyakat másolom,
faragom újra a motívumokat. Ilyen kályhák kerülnek megrendelőim nappalijába
− kicsit újragondolva.
Szűcs Kenéz: Csak restaurálással kezdtem, semmi mást nem csináltam, nem
gyártottam új kemenceajtókat, és ahogy
ezek kezdtek kikopni meg elfogyni, kénytelen voltam a nagyobb vagy szebb darabokat lemásolni. Most már 90 százalékban újakat gyártok, és ha valamit még
sikerül találnom, akkor azért még restaurálom, de tevékenységem egy kicsit átfordult az új dolgok gyártásába.

› Aporral mindig együtt dolgoztatok, vagy
önálló munkákkal is megtalálnak? Van
még, aki ma kemencét épít?
Szűcs Kenéz: Túlnyomórészt ma kerti kemencékhez gyártok ajtókat. A megrendelők kisebb százaléka személyesen keres
fel, a nagy részük a honlapon talál meg,
és postázom a kért ajtókat. Az utóbbi három-négy évben elég rohamosan növekszik a piac, majdnem megduplázódott a
kemenceépítések száma.

› Ezek főként szabadtéri kemencék?
Szűcs Kenéz: Igen, inkább szabadtériek.
Az a baj, hogy nagy területre van szükség a búbos kemencéhez, ha kényelmes
padka is kell hozzá, az elég nagy helyet
kiharap a házból, úgy-hogy azt kevesen
engedhetik meg maguknak. Egy takaréktűzhely kisebb helyen is elfér, úgy 130 x
70 cm is elég neki. A szabadtéri medencék építéséhez az emberek annyi dolgot
találnak az interneten, hogy csak egy
kis bátorság és anyag kell hozzá. Hát
a kemencének is ez a lényege. Igazából
nincs mit elrontani, nem fog szétesni.
Vagy ha szétesik, újra lehet rakni. Ha
jól bevakolják, az sem látszik, ha megrepedezik. Ha szerkezetileg meg tudja az
ember úgy csinálni, hogy ne essen szét,
akkor annak működnie kell, hacsak nem
rossz anyagokat használ hozzá.

Szűcs Apor: Kezdetben Édesapám Balaton-felvidékre tervezett házaihoz
Balaton-felvidéki szemes kályhákat készítettem. Sokan eljöttek hozzánk Szentbékkállára, és látták apukám fűtőművét,
ami egy kályha-kandalló-csikótűzhely
egyben. Mondhatom, mindenkit levett a
lábáról. Sok kályha született a Mérműn,
Édesapám építészirodáján keresztül.
Most már sok a saját megrendelés,
de az egykori építészvándorok is hoznak munkákat.e, iskola −, ahol ez nem
volt megszokott.

› Hányan dolgoztok a műhelyben?
Szűcs Apor: Ritkán segítenek be nálam
a műhelyben, Kenéznél inkább.
Szűcs Kenéz: Nálam is csak hetente
egy, néha két napot, mondjuk nyáron.
Azért októbertől februárig jóval nyugalmasabb időszak van.

› Apor, jelenleg milyen termékeid keresettek?
Szűcs Apor: Mostanában kevés kályhát
készítek. De nem áll szándékomban felhagyni vele, csak kicsit változtatok az
elképzelésemen. A gazdasági válság alatt
nem törték rám az ajtót csemperendelésekkel, így ki kellett találnom valami olcsóbb, populárisabb terméket, mint például a kerámiavirág, hűtőmágnes, vagy
az esküvői vendégajándék. A Balaton-fel-

› Magyarországon, vagy egyáltalán Európában mennyire jellemző, hogy egyedülálló
mesterek vagy kis manufaktúrák készítenek ilyen tárgyakat?
Szűcs Apor: Az a műfaj, amit én csinálok, magányos farkasoknak való. Igazából
azt a filozófiát próbálom követni, amit

a mesterem, többek között ezért is dolgozom egyedül. Amit meg tudok oldani,
megcsinálom. Ha ki kell adnom a munkát,
esetleg bonyolultabb sablont csináltatni,
akkor az már nem én vagyok. Én szeretem
egészben átölelni a munkafolyamatot,
nem akarok kiesni belőle. Ha erre van
igény vagy kereslet, akkor én ezt csinálom
szívesen. Gyárat nem akarok alapítani, az
egy más műfaj. A kézi munka esetlenségét, báját egy gép nem tudja visszaadni.
Korongozom a kályhaszemeket, kézzel
öntöm a mázat. Ha akarnám, se tudnám
úgy leönteni a csempéket, hogy ugyanolyan zöldek legyenek, mindegyiknek van
egy játéka. Ez adódhat abból is, hogy nedves, esős időben ugyanaz a csempe máshogyan szívja be a mázmasszát. Minden
kályhánál megvan a helye a sötétebb és a
világosabb csempéknek is. Nem mindenki
érti a színárnyalat-különbséget. Akik ezt
nem tudják elfogadni, azokat a megrendelőket én elveszítem, de ők tudnak választani a gyári, gépekkel készült csempékből,
amelyek jó esetben egyszínűek lesznek.

› A vasalatokon lehet alakítani, vagy az
egy tökéletes technológia, amin már nem
érdemes változtatni, fejleszteni?
Dunántúli szemeskályha eleme

Kalotaszegi kályha részlete

Mesterségek és
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vidéki ajándéktárgyaimra Káli-medencei
vakolathímeket faragtam meg. Az esküvői ajándék mintájául egy 19. sz.-i mángorló mosófa (faragott szerelmi ajándék)
szolgál. Életfákat, régi magyar díszítményeket csempészek olyan otthonokba is,
ahol ez nem a lakáskultúra része.
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› A különböző tájegységek kályhái egyértelműen felismerhetők?
Szűcs Apor: A Kárpát-medencében minden tájegységnek megvolt a külön kályhacsempestílusa. A Dunántúlon szemes
kályhákat készítettek, madaras csempékkel, ezeknek különböző formái voltak. A
Sárközben lehetett akár fekete alapon sárgával, vörössel írókázott. Ez a Balatontól
északra lehetett csak sima zöld, vagy a zöld
színnek világosabb és sötétebb árnyalatai,
vagy Mohácson ugyanaz a kályhaszem
sárga színű volt, írókázott madárkával. Az
Alföldön, ahol a török uralom a legnagyobb
pusztítást végezte, ott kemencéink vannak,
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tottuk őket. Sok esetben még felállítva,
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ilyet láttunk a 80-as években, de még később is. Ezeket a műtárgyakat másolom,
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gyártottam új kemenceajtókat, és ahogy
ezek kezdtek kikopni meg elfogyni, kénytelen voltam a nagyobb vagy szebb darabokat lemásolni. Most már 90 százalékban újakat gyártok, és ha valamit még
sikerül találnom, akkor azért még restaurálom, de tevékenységem egy kicsit átfordult az új dolgok gyártásába.
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ember úgy csinálni, hogy ne essen szét,
akkor annak működnie kell, hacsak nem
rossz anyagokat használ hozzá.
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egy tökéletes technológia, amin már nem
érdemes változtatni, fejleszteni?
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Szentbékkálla takaréktűzhely és kandalló

Európában meg Ázsiában feleannyiba kerülnek. Egyedi kézművestermékekkel sem
tudtok tőlünk nyugatabbra megjelenni?
Szűcs Kenéz: Ez működhetne, ha mondjuk egy osztrák másképp viszonyulna
a saját falujában lévő, drágán dolgozó
mesteremberhez. Mert ő inkább megveszi azt, a saját kézműves termékét. Ezáltal – nagyon helyesen − fenntartja azt a
kézművesipart. Ott is vannak gyári kályhák, de ugyanúgy vannak manufaktúrák
is. Nem jártam még ilyenekben, de látni,
hogy vannak, és nagyon drágák, mégis
ragaszkodnak hozzájuk. Miért is venné
meg a magyar motívumos kályhacsempét
az osztrák hegyi faluba?
Szűcs Kenéz: Szerintem tökéletes technológia. Én kicsit attól félek, hogy Nyugat-Európában szinte egyáltalán nem
adunk el semmit, mert olyan szigorú előírások vannak a beltéri tüzelőegységekkel kapcsolatban, hogy olyan elvárásoknak, szabványoknak kellene megfelelni,
amelyeket tényleg csak egy gyárban
lehet megcsinálni. Ha meghirdetek egy
elkészült szép százéves sparheltet, és
jelentkezik egy német vevő, ő szeretné
tudni, hogy milyen megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezem, mekkora helyiséget fűt be a kályha, és hány kW-ot,
óránként hány kiló fát tüzel el, mert
különben ő nem fogja tudni berakni a
házába a sparheltet. A legutóbbi restaurált munkámat Székelyudvarhelyre
viszik el, és boldogan fogják használni
száz évig, ha megengedik.

› A nemrég átadott kispesti piacon is megjelennek a munkáid. Pontosan mit készítettél?
Szűcs Kenéz: Reklámtáblákat készítettem a vándorépítészek tervei alapján,
azokat megvalósíthatóvá alakítva… Az,
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amit elgondolsz, és szépen néz ki egy
papírlapon, ha egy lemezből elkezded
kivagdosni, szerkezetileg nem tartja
meg magát. Az én feladatom csak a finomhangolás volt, hogy a rögzítés jól
nézzen ki − a funkcionalitás és az esztétika házasítása.

Restaurált takaréktűzhely sütő

› A gyerekeiteket be tudjátok vonni a munkáitokba, át tudjátok adni a tudást?
Szűcs Kenéz: A kicsi érdeklődik, de a
nagy nem nagyon. Amikor akkora voltam,
mint ő, már mindent szétszedtem, jó esetben össze is raktam… Ő semmihez sem
nyúl hozzá, nem szereti. A kicsit azért be
tudom vinni a műhelybe barkácsolni, szeret ott festegetni, meg segít csiszolni, be
tudom vonni a kisebb munkákba.

az egyéb veszélyes anyagok miatt. Az
óvodás kislányom kézügyessége nagyon
jó. A szabadidőmben, amikor barkácsolok, vagy szerelnem kell valamit, abban
a kisfiam is szívesen részt vesz a saját
szerszámosládájával.

› Jársz még ezekbe a vásárokba?
Szűcs Apor: A gyermekeim, bár nagyon
érdeklődnek, hogy mit csinálok, mivel
még kicsik (5 és 3 és fél évesek), a műhelyembe nem jöhetnek be, a mázak és

a cigányok hívtak, hogy éppen most
bontottak, és találtak régi ajtókat.

› Jársz még ezekbe a vásárokba?
Szűcs Kenéz: Erdélybe még néha ki szoktam menni. Kicsit rongyos piac lett belőle,
de azért még van egy kemény mag a híd
túloldalán. el.

› Vannak új, általad kitalált ajtómintáid?
Szűcs Kenéz: Sajnos szűkült a mintáim
köre, mert formavilágát tekintve csupán
8-10 különböző ajtót gyártok. Próbáltam
a legszebbeket összegyűjteni. Az ország
északi vidékén, vagy az osztrák−magyar
határrészen olyan szépek voltak a takaréktűzhelyek tartozékai, hogy nagyon
sokat gyűjtöttem belőlük. Amikor ezek
elfogytak, akkor megpróbáltam lemásolni őket, és azokat a motívumokat hoztam át a mostani ajtóimra. Ezek most
már szinte teljesen elfogytak, hiába
mennék ki az Ecserire vagy a pécsi vásárra, már nem találni régi tűzhelyeket.
Még 10-15 évvel ezelőtt csak abból meg
tudtam élni, hogy minden hónapban elmentünk Pécsre, a fekete-tavi vásárba,
akár Debrecenbe a kereskedőkhöz, vagy

› Nem gondoltál arra, hogy áttérj a modernebb tűzhelyek felújítására, vagy mindenképpen szeretnél megmaradni a régi formavilágnál, a régi dolgoknál?
Szűcs Kenéz: Maradnék a régi dolgoknál, mert azok tényleg szépek voltak.
Egyelőre még nem látom a szépséget a
hatvanas években, bár mind a mai napig
gyártják ugyanazokat a sparhelteket. Meg
lehet venni a Salgó boltban fehér színben,
egyébként meg kezdik vinni Olaszországba. Megvan a „retróbája”, bár szerintem
minden szépség elveszett róla.

› Azt mondtátok, hogy a nyugat-európai
terjeszkedést megölik az előírások. A
nálunk gyártott kézműves fali csempék
itthon nagyon drágák, ugyanakkor Nyugat-

Restaurálás előtt és után

Kemenceajtó r é z dís s z el

TR ADITIONAL CR AF TSMEN – A CONVERSATION WITH MASTER POT TER APOR SZŰCS
AND LOCKSMITH AND RESTORER KENÉZ SZŰCS
Apor Szűcs, master potter and stove tile maker, and Kenéz Szűcs, locksmith and restorer grew up among beautiful works of art. While an average family
reached Lake Balaton in 2 or 3 hours, the Szűcs family took all day long, because their father, architect Bandi Szűcs, frequently stopped to supervise a design
or to assess a house. Since they didn't want to die of boredom in the car, they grabbed one end of the measuring tape or played at the construction sites.
Watching ruins come alive again was part of their life since their earliest childhood. They grew up among builders and creators, and have met a great many
craftsmen in the process. Both of them went on to choose, and master, a profession according to their interests and strongest talents.
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amit elgondolsz, és szépen néz ki egy
papírlapon, ha egy lemezből elkezded
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Restaurált takaréktűzhely sütő

› A gyerekeiteket be tudjátok vonni a munkáitokba, át tudjátok adni a tudást?
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az egyéb veszélyes anyagok miatt. Az
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Restaurálás előtt és után

Kemenceajtó r é z dís s z el

TR ADITIONAL CR AF TSMEN – A CONVERSATION WITH MASTER POT TER APOR SZŰCS
AND LOCKSMITH AND RESTORER KENÉZ SZŰCS
Apor Szűcs, master potter and stove tile maker, and Kenéz Szűcs, locksmith and restorer grew up among beautiful works of art. While an average family
reached Lake Balaton in 2 or 3 hours, the Szűcs family took all day long, because their father, architect Bandi Szűcs, frequently stopped to supervise a design
or to assess a house. Since they didn't want to die of boredom in the car, they grabbed one end of the measuring tape or played at the construction sites.
Watching ruins come alive again was part of their life since their earliest childhood. They grew up among builders and creators, and have met a great many
craftsmen in the process. Both of them went on to choose, and master, a profession according to their interests and strongest talents.
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HÍREK
Tu r i A t t i l a - k i á l l í t á s
Turi Attila építész és alkotótársainak Csomópontok című kiállítása a Pesti Vigadóban tekinthető meg. A hatvanéves Turi
Attila építész és alkotótársai a Makovecz
Imre nevével fémjelzett organikus iskola alkotói. A három évtized munkáit bemutató
kiállítás képet ad a változatos életműről: a
családi háztól az iskolákon át a nagy ös�szefogással megvalósult programszintű
beregi és a vörösiszap okozta újjáépítési
munkákról. A munkákat át- és átszövi az
organikus iskola közös története, a Mester
szemléletmódja, tevékenységi területeinek
továbbvitele, kibontása.
A kiállítás 2019. december 3. és 2020.
február 2. között látogatható.
Regisztráció esetén ingyenesen látogatható alkalmak:
2019.12.06. 16:00 Tárlatvezetés;
2020.01.10. 16:00 Tárlatvezetés;
2020.01.31. 16:00 Finiszázs: tárlatvezetés és kerekasztal-beszélgetés.
Kérjük, jelentkezzen a galeria@vigado.hu
e-mail címre küldött üzenetben!

Makovecz Imre-díj
Az ünnepélyes díjátadó az adományozás
évében, november 20-án, Makovecz Imre
születésnapján, ünnepélyes keretek között történik. A Makovecz Imre Közhasznú Alapítvány a díjat a Magyar Művészeti
Akadémiával és a Kós Károly Egyesüléssel
együtt kívánja adományozni, ezt a 2012ben kötött együttműködési megállapodás
szellemében teszi.

Élő építészet 48
–Dévényi Sándor és
Pásztor Péter közös
kiállítása
2019. szeptember 11-én nyílt Pozsonyban,
a SAS Galériában (Pozsony, Panská 15.).
A két építészben sok közös van, például,
hogy mindketten 1948-ban születtek. De
útjuk, szemléletük, gondolkozásuk is ro-
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K ÖN Y VA JÁ NL Ó
kon forrásokból, műhelyekből táplálkozik,
sőt néha egymást is inspirálták. Pásztor
Péternek elévülhetetlen érdemei vannak
abban, hogy az organikus építészet Közép-Európában és elsősorban Szlovákiában megjelenhetett. Dévényi Sándor is
a magyar organikus építészet értékeinek
gyarapításával, városképformáló munkásságával tűnt ki.

Év háza, 2019
A Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége védnökségével kiírt
Év háza pályázaton idén 33 épület került
az évről évre változó összetételű, elismert szakemberekből álló zsűri asztalára.
A pályázat célja megismerni és megismertetni a szakmával és a közvéleménnyel a
bírálóbizottság által színvonalasnak ítélt
épületeket, a példamutató és követendő
építészeti magatartásformákat.
A Magyar Építőművészek Szövetsége különdíját Krizsán András DLA,
a Magyar Építőművészek Szövetségének
elnöke képviseletében Jánosi János adta
át Tóth Péter DLA, dr. Szűcs Endre,
Mérő Máté és Kis Kálmán részére, a csopaki lakóépület tervezéséért. Makovecz
Imre mondta: „Az építészet feladata,
hogy fenntartsa és megújítsa az építészet
ember-nyelvét, azt a világbeszédet, melyben az otthon otthont jelent, a szent tér
szent teret, és az építészet az Archék Tektonikáját jelentse”. A zsűri úgy gondolta,
hogy a Tóth Péter által tervezett háznál,
ezt a célt sikerült elérni.
Középület kategóriában Czégány Sándor,
a Monorierdőben található református
gyülekezeti ház terveiért vehetett át különdíjat.Az épületegyüttes szabadonálló
beépítésű lakóövezetes környezetben
készült el, 2015-től három ütemben (gyülekezeti terem, templom, lelkészlakás).
Az ütemezett megvalósítással elkészült
templom és gyülekezeti ház tégaltest tömegei harmonikusan illeszkednek, finoman lépkedő harmóniában egymással.

A tömegeket koronázó tetők párbeszéde
erőteljes, fehérre festett falakon állnak.
A terep erőteljes padkalábazatként fogja meg a falakat alulról és egyben rávezet a boltozatbejáratokra. A részletekben
gazdag, finoman tagolt, mégis robusztus
tömeghez barátságos belső terek párosulnak. Czégány Sándor számára a részletek
fontosak: gondosan megtervez a lámpákat
is beleértve minden apró részletet. Belül a
fehér falak uralkodnak, melyeken a nyílások mint fényforrások szabályozzák a tereket. A templomtérben különösen a tetőszerkezet figyelemre méltó.

Ház és Mesterek
Az építészet világnapján mutatták be
a Magyar Építőművészek Szövetsége
gondozásában és a MOME közreműködésével készült „Ház és Mesterek” című
videósorozat legújabb epizódjait.
A MÉSZ-székház Kós Termében vetített
filmek mellett kerekasztal-beszélgetésre
is sor került, amelyet a filmek szerkesztője, Somogyi Krisztina vizuális intelligenciakutató, az Építészfórum főszerkesztője moderált. Az idei interjúalanyok Detre
Villő, Dévényi Sándor, Golda János,
Hegedűs Péter, Kravár Ágnes, Lázár
Antal, Magyar Géza, Pálfy Sándor, Puhl
Antal, Sáros László és Winkler Barnabás
építészek voltak. A filmek megtekinthetők a Magyar Építőművészek Szövetsége
Youtube csatornáján.

Falumegújítási díj
A díjat 2019-ben Budajenő település kapta a fenntartható falufejlesztés kiváló
színvonalú megvalósításáért, kiérdemelve a Magyar Építőművészek Szövetségének különdíját is. A zsűri szerint a díj
odaítélését a település az elmúlt másfél
évtizedben megvalósult és jelenleg folyamatban lévő beruházások magas építészeti minőségének köszönheti.

Dévényi Sándor
Építész
Dénes Eszter monográfiája Dévényi
Sándor életművét járja körbe többféle
megközelítésből. A kötet Sulyok Miklós
által írt bevezetője bemutatja a „történetek építészét”, hiszen Dévényi minden háza önálló világként folytatja az
adott hely múltja által felkínált elbeszélést. A monográfiában vezérfonalként
van jelen Dévényi pécsi kötődése, ami
építészetét is áthatja, hiszen összetéveszthetetlen, formabontó, ötletgazdag

alkotóereje a legmediterránabb magyar
város sajátos hangulatából táplálkozik.
Több évtizedes pályafutása során elévülhetetlen érdemeket szerzett a pécsi
épületrehabilitáció és a városrendezés
terén, miközben túlzás nélkül megújította a hazai lakóháztervezés szemléletmódját is. A kötetben egészen a gyermekkortól az egyetemi tanulmányokon,
a jelentős térrendezési feladatokon át a
megvalósulatlan tervekig kapunk átfogó
képet a pálya ívéről, amit bőséges képi
és rajzi anyag, valamint a szerző saját
gondolatai tesznek még plasztikusabbá.

MMA Kiadó, 2019
4 800 Ft
256 oldal
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Buella Mónika (1966)

Erhardt Gábor (1974)

Sáros László György DLA(1947)

Táj - é s ker tépíté sz, települé srendezé si é s tájrendezé si vezető ter vező (KE, 1990), környe zet vé delmi szakmérnök (BME, 1997 ). A Pa gony
Táj - é s Ker tépíté sz Iroda társ alapítója, 1990 től 20 0 6 - ig munkatárs a. 2007- b en alapítot ta
Fekete Annával a Tájrajz Tájépíté sz Irodát,
amely a Kós Károly E g ye sülé s ta g ja. A Szabad
Gondolat folyóirat felelős szerke sztője. Számos ismeret terje sztő film, illet ve sorozat szerke sztője, rendezője.

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

Ybl-díjas építész, fotóművész. Makovecz Imre magán-mesteriskolájának egyik első hallgatója. Az
MMA rendes tagja, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke (2012–2016), a Makovecz Imre Alapítvány kuratóriumi tagja. A Hazáért Érdemkereszt
(1998), Pro Architectura díj (2000), Ybl-díj (2001),
Év Főépítésze (2004), Kós Károly-díj (2008).

Csóka Balázs DLA (1979)

Füzes András (1979)

Építész (BME, 2005), Kós Károly Egyesülés Vándoriskola (2014). Mesterei: Litkei Tamás, Turi Attila,
Salamin Ferenc. Budajenő főépítésze (2015−2017),
2018-tól Zichyújfalu főépítésze, az Év vályogháza
díj (2013) birtokosa, az Országépítő folyóirat szerkesztője. Pro Architectura díj (2018).

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2004), KKE Vándoriskola (2011). Mesterei: Makovecz Imre, Dévényi Sándor,
Salamin Ferenc, Varga Csaba, Zsigmond László, Szűcs
Endre, Radványi György, Dr. Balogh István. 2019-től Visegrád főépítésze, 2018-tól az MMA köztestületi tagja.
Pro Architectura díj (2017), Év Homlokzata díj (2014).

Czégány Sándor (1969)

Kampis Miklós (1935)

Építész, vezető tervező. 1995-ben diplomázott a
Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán.
1994–től 1995-ig az Országos Műemlékvédelmi Hivatal munkatársa. 1995-től 1998-ig a Kós Károly Egyesülés vándorépítésze. 1999-től 2002-ig Anthony Galllal a Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukciós
munkáinak tervezője. 2004-től a Vándorépítész Kft.
munkatársa, alapító tag. Év Háza Díj (2019).

Dénes Eszter (1978)

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuthdíjas építész, a Kós Károly Egyesülés alapítója,
igazgatója és örökös tagja. A Dél-Dunántúli Építész Stúdió (1976) alapítója. Az 1980-as évektől
antropozófiai kurzusokat tartott. Közreműködésével jött létre a KKE Vándoriskolája, illetve a Szabadoktatási Kollégium. A Magyar Építész Kamara
elnökségének tagja (1997–2001), a Somogy Megyei
Építész Kamara elnöke(1997–2005). A Magyar Művészeti Akadémia tagja .

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

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

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.)

Dr. Szűcs Endre (1944)
Ybl-díjas építész, akadémikus (MMA), műemlékvédelmi szakmérnök. Munkahelyek: Mélyépter v
(1968−76), Fimüv műemléki osztálya (1976−82),
Mérmű Építészeti Iroda, műteremvezető (1982−).
1990 -ben a Magyar Műemlékvédelemért emlékplakettje szakmai elismerésben, két ízben
Építészeti Nívódíjban, 2006-ban a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetésben
részesült. 2011-ben Pro Architectura díjat, 2013ban Europa Nostra díjat kapott az alsóbogáti
Festetics-kastély műemléki felújításáért. Díszüveges munkák a történelmi Magyarország
építészetében c. köny ve 2005-ben jelent meg.
Az Országépítő szerkesztője.

Terdik Bálint (1978)
Építész, BME Építészmérnöki Kar (2003), Kós
Károly Egyesülés Vándoriskola (2009). Mesterei:
Kőszeghy Attila, Sáros László, Turi Attila, Salamin
Ferenc és Makovecz Imre. 2006-tól a Triskell Kft.
munkatársa. Az Országépítő folyóirat szerkesztője,
Pro Architectura díj (2019).

Salamin Krisztina (1974)
Tóth Péter DLA (1978)
Építész, BME Építészmérnöki Kar (2003), Grazi
Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar (2003), KKE
Vándoriskola (2005–2008). A Mérmű Építészeti Iroda munkatársa, a Hetedhét Építész Stúdió
társalapítója. Pro Architectura díj (2011), Europa
Nostra díj (2013).

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
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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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Buella Mónika (1966)

Erhardt Gábor (1974)

Sáros László György DLA(1947)

Táj - é s ker tépíté sz, települé srendezé si é s tájrendezé si vezető ter vező (KE, 1990), környe zet vé delmi szakmérnök (BME, 1997 ). A Pa gony
Táj - é s Ker tépíté sz Iroda társ alapítója, 1990 től 20 0 6 - ig munkatárs a. 2007- b en alapítot ta
Fekete Annával a Tájrajz Tájépíté sz Irodát,
amely a Kós Károly E g ye sülé s ta g ja. A Szabad
Gondolat folyóirat felelős szerke sztője. Számos ismeret terje sztő film, illet ve sorozat szerke sztője, rendezője.

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

Ybl-díjas építész, fotóművész. Makovecz Imre magán-mesteriskolájának egyik első hallgatója. Az
MMA rendes tagja, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke (2012–2016), a Makovecz Imre Alapítvány kuratóriumi tagja. A Hazáért Érdemkereszt
(1998), Pro Architectura díj (2000), Ybl-díj (2001),
Év Főépítésze (2004), Kós Károly-díj (2008).

Csóka Balázs DLA (1979)

Füzes András (1979)

Építész (BME, 2005), Kós Károly Egyesülés Vándoriskola (2014). Mesterei: Litkei Tamás, Turi Attila,
Salamin Ferenc. Budajenő főépítésze (2015−2017),
2018-tól Zichyújfalu főépítésze, az Év vályogháza
díj (2013) birtokosa, az Országépítő folyóirat szerkesztője. Pro Architectura díj (2018).

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2004), KKE Vándoriskola (2011). Mesterei: Makovecz Imre, Dévényi Sándor,
Salamin Ferenc, Varga Csaba, Zsigmond László, Szűcs
Endre, Radványi György, Dr. Balogh István. 2019-től Visegrád főépítésze, 2018-tól az MMA köztestületi tagja.
Pro Architectura díj (2017), Év Homlokzata díj (2014).

Czégány Sándor (1969)

Kampis Miklós (1935)

Építész, vezető tervező. 1995-ben diplomázott a
Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán.
1994–től 1995-ig az Országos Műemlékvédelmi Hivatal munkatársa. 1995-től 1998-ig a Kós Károly Egyesülés vándorépítésze. 1999-től 2002-ig Anthony Galllal a Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukciós
munkáinak tervezője. 2004-től a Vándorépítész Kft.
munkatársa, alapító tag. Év Háza Díj (2019).

Dénes Eszter (1978)

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuthdíjas építész, a Kós Károly Egyesülés alapítója,
igazgatója és örökös tagja. A Dél-Dunántúli Építész Stúdió (1976) alapítója. Az 1980-as évektől
antropozófiai kurzusokat tartott. Közreműködésével jött létre a KKE Vándoriskolája, illetve a Szabadoktatási Kollégium. A Magyar Építész Kamara
elnökségének tagja (1997–2001), a Somogy Megyei
Építész Kamara elnöke(1997–2005). A Magyar Művészeti Akadémia tagja .

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

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

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.)

Dr. Szűcs Endre (1944)
Ybl-díjas építész, akadémikus (MMA), műemlékvédelmi szakmérnök. Munkahelyek: Mélyépter v
(1968−76), Fimüv műemléki osztálya (1976−82),
Mérmű Építészeti Iroda, műteremvezető (1982−).
1990 -ben a Magyar Műemlékvédelemért emlékplakettje szakmai elismerésben, két ízben
Építészeti Nívódíjban, 2006-ban a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetésben
részesült. 2011-ben Pro Architectura díjat, 2013ban Europa Nostra díjat kapott az alsóbogáti
Festetics-kastély műemléki felújításáért. Díszüveges munkák a történelmi Magyarország
építészetében c. köny ve 2005-ben jelent meg.
Az Országépítő szerkesztője.

Terdik Bálint (1978)
Építész, BME Építészmérnöki Kar (2003), Kós
Károly Egyesülés Vándoriskola (2009). Mesterei:
Kőszeghy Attila, Sáros László, Turi Attila, Salamin
Ferenc és Makovecz Imre. 2006-tól a Triskell Kft.
munkatársa. Az Országépítő folyóirat szerkesztője,
Pro Architectura díj (2019).

Salamin Krisztina (1974)
Tóth Péter DLA (1978)
Építész, BME Építészmérnöki Kar (2003), Grazi
Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar (2003), KKE
Vándoriskola (2005–2008). A Mérmű Építészeti Iroda munkatársa, a Hetedhét Építész Stúdió
társalapítója. Pro Architectura díj (2011), Europa
Nostra díj (2013).

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
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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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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
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Játszható terek... kaland, élmény, kihívás...
Ilona-malom Muhely Bt.

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

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

SOKON Építőipari és Kereskedelmi Kft.
2484 Agárd, Széchényi úti pavilonsor,
telephely: 8095 Pákozd, Dinnyési út 6.
tel.: +36 22 579 000 • fax.:+36 22 579 001
e-mail: sokon@t-online.hu • www.sokon.hu
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