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Tízéves évfordulója van az idén két szomorú eseménynek. Borsod-Abaúj-Zemplénben a 2010. május−június hónapokban történt minden idők legkritikusabb
ár- és belvízi katasztrófája. A soha nem
látott vízmennyiség még a legtapasztaltabb szakembereket is meglepte.
A 7000 lakosú Felsőzsolca 95 százaléka
víz alá került, több mint 200 ház dőlt
össze, mintegy 1800 rongálódott meg.
A Kós Károly Egyesülés építészei is részt
vettek a kárfelmérésben, majd mintatervek készültek az újjáépítéshez.
Ugyanebben az évben, október 4-én következett be hazánk legsúlyosabb ipari
szerencsétlensége és környezetkárosító
katasztrófája: a MAL Zrt. vörösziszaptározója átszakadt, 40 km2-en terült szét
a lúgos, maró hatású vörösiszap Kolontár és Devecser térségében. Tíz ember
hunyt el, száz fölött volt a sérültek száma. Három településen több száz épület
vált lakhatatlanná, a természetkárosítás
felbecsülhetetlen mértékű volt.
E lapszámban az évforduló kapcsán bemutatjuk Csóka Balázs egykori vándorépítészt,
aki mindkét helyreállításban tevékenyen részt vett. A vészhelyzet kezelésében komoly
szerepe volt a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak. Adányi Lászlót, a Szeretetszolgálat
programvezetőjét kérdeztük múltról, jelenről, tapasztalatokról. Mindkét katasztrófában
összefogott az ország. A helyreállítás és újjáépítés a világban alig tapasztalható rövid
idő alatt, Devecseren és Kolontáron példátlan szociális és kulturális tartalommal valósult meg. Tíz év távlatából tekint vissza az eredményekre, tanulságokra a mintatervek
kapcsán Turi Attila, az újjáépítés egyik vezetője, Devecser város egykori főépítésze az
Adaptálás művészete című írásában.
„Adaptálható-e a művészet? Ha sokszorozásnak tekintjük a mintatervet, akkor az
típusterv, és a válasz nem. Ha az építészetet nem tárgyalkotásnak, szépen csomagolt
terméknek tekintjük, akkor a válasz igen. Az építészet több mint művészet, a legnehezebb, hétköznapi, megkerülhetetlen alkotások sorozata, melyben az egyes elemek,
az elemeken belül azok részletei egymás melletti viszonyukban is képesek hatni. Mint
egy zeneműben a különböző módon felcsendülő, halkuló, visszhangzó hangok, effektusok. De más művészeteknél az egyes alkotások sora legfeljebb életműveket (utcák),
korszakokat (város) hoznak létre a szellemiség világában, míg az építészetben ez
látható, belakható, tapintható, minden érzékszervünkkel érzékelhető világgá válik.”
(Turi Attila)
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Tíz éve szenvedte el Devecser, Kolontár, Somlóvásárhely település és a Torna−patak mente Magyarország legnagyobb, emberáldozatokat
követelő és mérhetetlen károkat okozó ipari katasztrófáját. A MAL ajkai Timföldgyár tározójából kiömlő kilencszázezer köbméter lúgos
vörösiszap tíz négyzetkilométer területet szennyezett, 350 házat tett lakhatatlanná, százakat „égetett” meg, tíz embert ölt meg. A nagy
bajban az ország összefogott, a helyreállítás és újjáépítés a határozott intézkedéseknek és a segítőkészségnek köszönhetően nemcsak
a világban alig tapasztalható rövid idő alatt, de az újjáépítés tekintetében példátlan szociális és kulturális tartalommal valósult meg.
A Kós Károly Egyesülés – a korábbi munkái és tevékenysége alapján – kapta meg a bizalmat az újjáépítés tervezésére és a műszaki irányításban való részvételre. A Beregben meghonosított mintaterv alapú építés itt teljesedett ki mindent átfogó rendszerré a kárfelméréstől
a kárenyhítési folyamaton keresztül a közösségi és személyes kapcsolattartásig. Itt, a sajátos körülmények között lehetett tapasztalatokat gyűjteni a mintaterv-felhasználás műszaki, szociális, jogi szabályozási feltétel rendszeréről, a mintatervek, készházak, hagyományos
építési technológiák, innovatív megoldások felhasználásának tekintetében.

Tu r i A t t il a
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AZ ADAPTÁLÁS
MŰVÉSZETE –
A MŰVÉSZET
ADAPTÁLÁSA

Főépítészi munkám során fel-fel bukkant
a típusterv, készházépítkezés, zsűriztem
mintaterveket, győzködtem építtetőket egy
késztermék helyszínre igazítására. A Pilis
közepén, választott lakhelyemen, az erdők
ölelte kis faluban elnézem az építkezéseket, az új módit. Épülnek az átlagos vagy
annál kicsit jobb egy- vagy kéttraktusos,
nyeregtetős házak, helyi kő lábazattal,
fehér falakkal. S épülnek a késztermékek,
a „kész” házak, melyeket egy „BauTesco”
polcáról lehet leemelni. Érdekes látni
− amit a szakember pontosan tud −, hogy
semmivel sem gyorsabban, legfeljebb
a szerkezetépítés tekintetében készülnek látványosabban, mint hagyományos
társaik. De végül is − érvek ide, indokok
oda – ez mindegy, a készházzal nem a
„készsége” a probléma, hanem a szellem
kiszorítása, az építészet pusztán áruvá,
fogyasztási cikké silányítása. Talán úgy
tűnik, lelőttem az elején a csattanót, de
nem célom, hogy diagnózist – és főleg
nem, hogy felszínes látleletet – adjak
arról a folyamatról, mely, úgy tűnik, velejárója a „jóléti” társadalomnak. Jólét...
Amikor kinyílt a vasfüggöny, és nem a Belügyminisztériumból kellett elkérni a kék
útlevelet1, akkor megindultunk a Lajtán
túli világot felfedezni, lázas izgalommal
zsúfoltuk be többedmagunkat szánalmas
keleti autóinkba, és kalandoztunk Bécsig
a Segítő Mária utcáig, vagy a SCS bevásárlóközpontba, ahol mindent − is − lehetett kapni, így a lehajtó mellett házakat.
Idilli környezetben álltak a mutatósnál
mutatósabb, az egyszerűbbnél olcsóbb
készházak kiszerelt állapotban. Bárki
elvihette, s szakemberekkel ripsz-ropsz
összeállíthatta választott otthonát. Volt
ott minden stílus: a nyeregtetős hos�szúház barakká silányítva, a kúria modern IKEA-lapra szerelt architektúrával.
S akkor úgy tetszett, ez a jövő, a rögtön
fogyasztható jólét: korszerű technológia, biztos árak, garantált műszaki tartalom, bezzeg „Nyugaton” már ez megy.
A késztermék forgalmazásának sajátos
történetű hazánkban is voltak – szintén
sajátos – előképei, csak itt nem terméket, hanem pusztán szolgáltatást, papírt,
engedélyt, bárcát kínáltak a megélhetési
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THE ART OF ADAPTATION & THE ADAPTATION OF ART
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Ten years ago, Devecser, Kolontár, Somlóvásárhely and the settlements along the Torna creek suffered the biggest industrial disaster in the history Hungary,
causing numerous human casualties and immeasurable damage. Thanks to their earlier work, reconstruction planning and technical management was
entrusted to the Kós Károly Association. Already implemented in Bereg, their approach based on model plans was expanded into a comprehensive system
dealing with all aspects of the work, including damage assessment, damage mitigation as well as community and personal communication. This was a
unique opportunity for gaining experience related to the technical, social and legal regulatory conditions for the use of model plans, prefabricated houses,
traditional construction technologies and innovative solutions alike.

építészek. A maszekban2 tervezett lakóépületek aránya még a legnagyobb, 70-es
évekbeli „betonbanya” korszakban is jelentős hányadot képviselt Magyarországon. Az állami típustervek (S5, S6, ma
„kádárkockának” hívott borzadály, a családot atomizáló, a vidéki életre alkalmatlan épület) mellett megjelentek a saját
gyártású, a tervező és a helyi kivitelező
által kidolgozott alacsony színvonalú,
de a félkaláka építéshez alkalmazkodó
tervtípusok. S végül is mindegy, hogy mi
volt az építkezés alapja: állami, „magas
színvonalú, ellenőrzött típusterv”, vagy
konyhaasztalon golyóstollal rajzolt pausz – a tervek legtöbbször a szalonna
és kolbász alátétjeként funkcionáltak
a kitűzés után, betöltve némi praktikus
szerepet a higiénia terén –, az eredmény ugyanaz a hiánygazdálkodásból
és a trógertempóból fakadó talmi palota vagy vakolatlan szükséglakás, jobb
megbízói ízlés esetén takaros ház lett.
A kilencvenes évek közepén még találkoztam azokkal a szalmiákos fénymásolaton benyújtott tervekkel, melyek címkéjét és helyszínrajzát vastag lila keret
ékesítette: a megélhetési építész ezen
felületeket cserélte tucatszámra az aktuális építkezéshez. Megvolt a láncolat,
az ilyen terv, mint kés a vajban ment át
minden hatóságon. Gizikének nem kellett izgulnia a műszaki tartalom miatt,
a kivitelező csukott szemmel tudta építeni – úgy is építette –, a tervezőnek sem
volt gondja: a ház műszakilag bombabiztos volt, már épült belőle felségterületén több tucat. Illetve nem épült mindig
ugyanaz: hisz a kis magyar valóság szabályai szerint a terv csak egy bárca az
építés lehetőségéhez. Mindenki azt épített, amit tudott, s akart lehetőségeihez
mérten: a főbb vonalak nagyjából a terv
szerint, a többi, a településképet meghatározó elem a kívánságok, a kivitelezői
akarat vagy trehányság szerint alakult.
Jogos volt hát a nagy állami tervezőintézetekbe kényszerített építészek kritikája
az igénytelenségről, a szakma megcsúfolásáról? Ha csak az eredményt nézzük,
igen, de ha a körülményeket tekintjük,
mélységesen csalárd, elitista, a problé-
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ma felszínét megítélő vélemény volt ez,
melynek esze ágában sem volt az építési
rendszer, a honépítés lényegéig lenyúlni.
Készültek nagyszerű tartalmú típustervek – elsősorban a fővárosban –, de ezek
adaptálására már nem fordult figyelem.
A mi megmondtuk a tutit, ez bárhol jó
lesz intellektuális szemlélettel ezek az
impulzusok nagyrészt nem töltötték be
szerepüket. Sovány vigasz, hogy funkcionális elrendezésük sokszor praktikus
volt, de sokuk tipikus városi életformát
tükrözött, és csak a késői stádiumban jelentek meg a gazdálkodó életmód igényeit is befogadó tervek. Ugyanaz történt,
mint a kockaházak esetében: a lakóépületet – megérne pár szót az épületek
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funkcionális erőszakos kategorizálásának szellemtörténete is – a család tisztaszobája helyett a tisztaháza lett. A valódi élet a maradék, bontott, teherautóról
„leeső” építőanyagból épült, az igényeknek megfelelő nyári konyhában folyt. Ha
a vasalt nadrágos városi ember bensőségesebb kapcsolatba került a gazdával,
akkor a feszengős utcai szobából hátrahívták az „igazi” helyre pálinkázni (elöl
az úri – borzasztó – konyakot kínálták).
Így fordultunk rá a szabad világra, legatyásodva, tönkretett, identitás nélküli
településképpel, pedigré nélküli3 környezettudattal. A megoldást csak kevesen
fogalmazták meg: a gazda szemléletű,
felvállalt konfliktusokkal teli főépítész-

séget. Makovecz Imre bakonyi, Philipp
Frigyes váci, sokak Balaton-felvidéki – a
teljesség felsorolása nélküli – tevékenysége megmutatta a lehetőséget, melyben az alkotások helyét és impulzusait
szemlélnünk kellett volna. Nem tettük:
a bezártság, a lefojtottság gátjainak látszólagos eltűnése a világ felé, az egyéni
kiteljesedés felé fordított bennünket,
építészeket, anélkül, hogy a fényes,
„szép új világ” strukturális alapjait hajlandóak lettünk volna megismerni. Maradt a kettévált világ: a magasépítészet
és a maszek, az otthonteremtés területén kezdetben alig néhány – nagyrészt
az organikus irányzathoz köthető – példamutató eredménnyel. (Meg is kapták
a magukét: az organikusok legfeljebb
vidékre, családi házra valók, de ott is
inkább a giccs virágzik léptük nyomán.)
A sors – mint annyiszor, ha nem halljuk
hangját – a bajban hozta elénk a kérdést: mi a szerepe a mintaterv adaptálásának az otthonteremtésben? Van-e
különbség a mintaterv és a típusterv
között? Fontos kérdés ez, hisz utóbbi
óhatatlanul összekapcsolódott a Kádárrendszerrel, a „tiéd az ország, magadnak lopod” kényszerépítkezéssel. A rossz
hangzású „típus” szóösszetétel egyezik
a kommunizmus alaptételével: a típusember megteremtésének vágyával, aki
csak akkor lehet – keretek között – egyé-

niség, amennyiben példamutatóan szolgálja a diabolikus rendszer ideológiáját,
legyen sportoló, tudós vagy művész.
A 2001-es beregi árvíz vetette fel először élesben a kérdést, és rögtön az
igényt: miként lehet azonos tervek alapján építkezni (mert az építésszervezés
és műszaki ellenőrzés csak így valósítható meg a gyors építési struktúrában).
A KKE által bevezetett és az OKF által
protokollá emelt struktúra ott kezelte
a típustervek problematikáját, ahol annak alkalmatlansága kiderült: helyben,
személyes jelenléttel. A Beregben még
csak az alapokat tettük le: a személyes kapcsolattartás a károsultakkal és
az újjáépítés szereplőivel. A mintatervek kezelése szakember-, építészfüggő,
strukturálatlan módon történt: mindenki személyes döntése a terv átalakítása
funkcióban, támaszkodva a helyben szolgálatot ellátó kolléga dokumentációjára.
S mindezek mellett ott volt az arculatra,
az arányosságra ügyelő „újjáépítési főépítész”: Tákoson Zsigmond László, Tarpán Mányi István, Gulácson jómagam.
2010−11-ben a vörösiszap-katasztrófánál már erősebb és hatékonyabb struktúra született: a KKE 16 mintatervében
pontosan meghatároztuk az adaptálás
kereteit, kijelöltük azokat az elsődleges
és másodlagos „beavatkozási helyeket”,
lehatárolt plasztikus tervtartalmakat,
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melyek változtathatók, s rögzítettük a
nem változtatható tartalmakat. A struktúra kialakításában a nagy segítséget a
kivitelezői elvárások, a munkaszervezés
elveinek beemelése jelentette, mely nem
korlátozta, inkább észszerű keretek között tartotta az architektúrát, mint a régi
időkben a beszerezhető anyagok és a helyi szaktudás. A kulturális keretek között
mozgó önkifejezés alárendelt, rendszerbe illesztett impulzus maradt, teljesítve
szerepét. Az ambíció egy kultúra közvetítésére irányult, s azt hiszem, minden itt
dolgozó úgy van vele, hogy nem az egyes
alkotásokat, hanem az egész létrehozásában való részvételt tartja számon. Megtaláltuk azt az arányt, melyben az azonos és egyedi a legjobb eredményt hozta,
előbbi a kivitelezés szervezését segítette, utóbbi a károsultak lelkét építette.
A következő lépések 2014-től a Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programban épülő, majd annak mintájára
folytatott tervezések voltak. A négytípusú, nagyságú tornatermeket többnyire
működő iskolák mellé kellett telepíteni,
igazodva vagy javítva azok megjelenését, üzenetét. Itt még határozottabban
megfogalmazódott a plasztikus elemek
lehatárolása, a kapcsolható építészeti
elemek – tornácok, előtetők – lehetősége. Ezeknél a középületeknél az adaptálás legfőbb kérdése – a műszakiakon
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túl – a települési arculathoz való illeszkedés. Illeszkedés, mely nem azonosulást jelent, hanem a fogalom térben és
időben értelmezett megvalósulását. Térben, amennyiben – sokszor – a község
legnagyobb tömegű épülete jelent meg
egy utcában, melynek egyrészt elég markánsnak kell lennie, másrészt nem nyomhatja el a környezetében lévő épületeket
sem tömegével, sem architektúrájával.
Időben, amennyiben példamutatónak
kell lennie, olyan mintákkal, melyek követése az általános építéskultúrát nemesíti. Olyan házak épültek – már több
mint ötven –, melyek első ránézésre mindig is ott lévőnek hatnak, de a mai kort
– is – tükrözik. Örökkévaló az altudat,
s korszerű a tudatos észlelés számára.
Létesítésük gesztusa nem a pillanatnyi
és tünékeny mára – kortársra –, de a múlt
impulzusait a helynek és időszerűségnek
megfelelően közvetítő időre vonatkozik.
Természetesen ismerem szakmai környezetemet: nem várom, hogy a kollégák
vállveregetve értékeljék az organikusok
erőfeszítéseit, de talán érdemes lehet
újragondolni a felvetést: a mintaterv
azonos-e a típustervvel, hol a különbség
– ha van? A korábban megfogalmazott
tételt ismétlem: nem a terv minősége
– annak természetesen meg kell ütnie
egy mértéket –, hanem annak kezelése,
a szolgáltatás komplexitása, minősége, ami elválasztja a típustervet a mintatervtől. A terv minőségénél annyi a
kérdés, hogy a megfogalmazott épület
egyáltalán alkalmas-e adaptálásra, vagy
csak reprodukálásra? Azaz rendelkezik-e
olyan általános, a Kárpát-medencére,
vagy szűkebb tájegységre, beépítési
módra, életmódra jellemző vonásokkal,
melyek alkalmasak kifejtésre? Befogadó
a terv, vagy olyan egyedi alkotás, melynél legfeljebb néhány anyag változtatható: a kőlábazat téglára, a cserép palára
váltható – ez esetben nem mintaterv.
Mi arra törekedtünk Devecseren, hogy minél többet hozzunk ki azonos alapanyagból. Hétköznapi példával: azonos húsból
miként lehet százfajta ételt készíteni a
gasztrokultúra sokszínűségét gazdagítva.
Apró vagy erősebb hangsúlyokkal adtuk
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elő ugyanazt, máshol volt a fókuszpont,
más minta, struktúra volt a vezérmotívum, de ugyanaz a képlet. Apróságnak
tűnő plasztikus helyeket fogalmaztunk
meg, melyekben nagy előnyt jelentett a
kerítéssel egybeépített házkonstrukció:











Utcai homlokzat minta-/formarendszere (ablak, oromzat,
keretezés stb.)
Oromkialakítás (3 variáció:
ereszdeszkás, oromfalas,
macskalépcsős)
Gyalogkapu-/ház-/tornáckapcsolat
Tornác, teraszoszlopok, szerkezet
Kerítés (3-fajta: áttört lábazatos,
bástyás, tömör)
Kémény (5 típus)
Lábazatkialakítás (4 típus)
Keresztszárny udvari oromzat
kialakítás

Az apróbb eltéréseket nem számolva a
választék matematikailag több mit 61 000
variációt jelent, s akkor csak hétféle kapuval és homlokzati kialakítással számolunk. Mi volt hát az alapállás, melyben
az újraépítők személyes életterét kellett
megtervezni (egy hét engedélyezési terv,
két hét kiviteli terv)? Sporthasonlattal
élve: ha tudomásul veszi az ember, hogy
ez nem verseny, hanem edzés, jobban
megközelíti a helyes lélektartást. Ha
nem az önkifejezésbe görcsöl be a lélek,
hanem tudomásul veszi a kulturális, műszaki, strukturális kereteket, nagy esél�lyel olyan művet hoz létre, melyben megjelennek az építőművészetben fontos,
arányosságot, egységet jelentő elemek
a kötött, nagy konstrukciótól az épületrészeken keresztül a részletekig. Ha tudomásul vesszük, hogy szabott keretek
között kell kihoznunk a legtöbbet a „hozott” anyagból – tervből –, és figyelmünket, jóravaló akaratunkat a részletekre
irányítjuk, az eredmény olyan ház és
szolgálat, mely mindenki megelégedésére
válik. Ez az adaptálás művészete, alkalmazott művészet, mely mindig feszegeti
a kereteket, de nem lép túl rajtuk, tevékenységében mégis kiteljesíti azokat.
Mondjuk, nem lehet vele az építészeti

divatlapok címlapjára kerülni, de akinek
csak ez az ambíciója, annak nem kell tovább olvasnia ezt a fejtegetést.
A második nagy háború utáni típustervekben mindig ott lappangott egyfajta tökéletességként megfogalmazott tartalom,
mint ahogy a korban is, melyben születtek. S pont ez a vágyott tökély volt egyik
mérge is a kornak, mert a féligazság csak
a rosszat hozza. A háború előtti terveknek
az építész mozgástere, társadalmi szerepe miatt teljesen más volt a karaktere:
nemcsak megmondani, de megvalósítani
is kellett a jó szándékot, s ez hatalmas
különbség az alapállásban. Pszichológiai
alaptétel, hogy a bűnös korban a bűnt
erősítő tetteket utólag tagadjuk, mert az
elme önfenntartó reflexe kiutat keres,
mégis ott lappang a háztervekben, a „rendezési” tervekben a KGB 454 pontja. „Nem
hibák ezek, hanem eredmények”, mondta
Makovecz Imre, s ez volt az egyik legerősebb mondata, mellyel végleg kivívta a
gyarmatcsinálók gyűlöletét.
A korban, melyben élünk, s mely többre
tartja a hangzatos szavakat, mint a szívós tetteket, melyben a házipapucs, a
komfort és a gyáva beképzeltség nemcsak hogy többre való, de ellentétes
fogalom a megtartó erejű közösséggel,
e korban az otthonépítés egyre inkább
pusztán a fogyasztás kategóriájába sorolódik. S valóban, ha sorra vesszük az érveket, akkor az egyén biztonsága (minősített termékek, zártnak tűnő rendszer,
a konfliktushelyzetek kiküszöbölése)
a típusterv/késztermék vásárlása felé
mutat. Mert nincs szakember – építész
– aki teljes körű felelősséggel és biztosítással szabott áron, határidőre megvalósítja az otthont. Ennek sok oka van,
legfőképp az építész társadalmi szerepének kommunista torzulása, melynek
megszokott, kényelmet adó – valójában
kiszolgáltatottá tevő – langymelegében
élünk. Nem tudunk biztos bekerülési ös�szeget mondani, alábecsüljük, hogy megkapjuk a megbízást, túlbecsüljük, hogy
ezzel is védjük becsületünket. Mert nincs
biztos, elfogadott bázisunk, mint példá-

ul Németországban, ahol rendszeresen
épülettípusokra kategorizálva, pontos
műszaki tartalommal megjelentetik az
egyes épületek létesítési költségeit.
2019-ben a Miniszterelnökség Építészeti
és Építésügyi Helyettes Államtitkársága
ötletpályázatot hirdetett mintatervekre
három kategóriában. A pályaműveket
a szakma széles körét képviselő zsűri
bírálta, az építészeti minőség mellett a
megvalósíthatóság, felhasználhatóság,
épületgépészeti, elektromos, energetikai rendszerek tekintetében is. A munka során tapasztalataim és a kollégák
meglátásai hatására határozottan fogalmazódott meg bennem a meggyőződés: a mintatervek esetében – is –
a tervminőség „csak” alapanyag, a minőség, a kulturális tartalom, a közösségnek
szóló üzenet a végrehajtás körülményeitől függ. Le kell számolni azzal a beteges
– a tervezőasztalhoz szegezett – alapállással, hogy létezik tökéletes terv, melynek pontos végrehajtása majd boldogságot és magaskultúrát eredményez. Azzal
a téveszmével, hogy az építész feladata
a magas minőségű terv létrehozása.
A többieknek – építtetőnek, kivitelezőnek, hitelintézetnek, hatóságnak – csak
végre kell hajtaniuk a szobaépítész tervinstrukcióit, nincs szükség kimozdulni az
irodából, nem kell művezetni: minden ott
van a terven.
A kultúra területén minden a cselekedeteinket, alkotásunkat átható arányosságon, ennek mindig változó, lassan
szilárduló közegén múlik. A tervezési folyamatban is változik az építőművészet
és a mérnöki szolgáltatás aránya, súlya,
impulzusa a különböző szituációkban.
A mintaterv alapú építés feltételeinél, a
struktúra kialakításánál figyelembe kell
venni, hogy nemcsak fényes, felemelő,
de emberi gyengeségünk okán a folyamatokat lehúzó, beszennyező erők –
felelősségelhárítás, elszemélytelenedés,
az esztelen haszonvágy, konformidiotizmus és sok más – is hatnak, olyan „módi”
kell, melynek impulzusai legalább a negatív hatások ellenében mutatnak:

 Minél komplexebb a mintaterv, annál
kevésbé fog helyhez illeszkedni a garanciális feltételek és az emberi lustaság, trehányság és haszonelv miatt. Egy komplex
terv biztosítékot jelent a hitelintézetnek,
a hatóságnak és a kivitelezőnek – aki
megtanul két típust, és csak azt építi.
Nem érdekük a kulturális illeszkedés befogadása, mert az rendszeridegen. Olyan
módon „tálalt” mintatervet kell létrehozni, melyben a plasztikus helyek, beavatkozási pontok meghatározottak (tapasztalatunk szerint ez a műszaki tartalom
cca. öt százaléka...), és lehatároltak .
 Minél inkább késztermék feldolgozásáról van szó, annál inkább szükséges az
építész-/mérnökszolgáltatás a létesülés
folyamán. Egyedi tervezés esetén feltételezhető, hogy a tervezési programot,
annak téri megfogalmazását a szakember segítségével magáévá tette a család. Késztermék esetén ennek megtörténéséhez ugyanennyi energiabefektetés
szükséges, és többletenergia kell a konfliktuskerülés negatív hatásainak ellensúlyozására. Ott kell lennünk a tervkiválasztásnál, a személyre és helyre szabásnál,
a hitelfeltételek műszaki tartalom megállapításánál és az építésnél, s végül az
átadásnál, hogy biztosítsuk a művészeti,
környezeti, műszaki kultúra tartalom testet öltését a házban.
 A mintaterv alapú építés – legfontosabb
− alapja az építész szerepének rehabilitálása. Az építész nemcsak terveket gyárt,
hanem a család spórolt és egy közösségtől
kölcsönvett – szintén spórolt – erőforrásaival segít gazdálkodni, szolgáltatásával:
tervezésével, felvilágosításaival, tanácsaival végigkíséri az építési folyamatot.
Kezeli a tervváltozásokat, az anyagváltásokat nemcsak terv, de beruházási, forrásigény, határidő tekintetében is. A Lajtán túl
az építész ellenjegyzi a kivitelezői szerződést, kollaudálja a benyújtott számlákat,
személyével, szaktudásával jótáll a tervek
tartalmáért a hitelintézet felé is. (Ezért 1012% a tervezési díja a HOAI szerint.) Ehhez
az építészeknek el kell mélyíteniük azokat
– a tervezőirodába szorult idők alatt csö-

kevényesedett – képességeket, melyek
alapvetően szakmánk műszaki jellegéből
fakadnak, fel kell vértezzük magunkat a
műszaki ellenőrök, beruházásszervezők
szaktudásával.
A mintaterv olyan, mint egy kiváló minőségű élelmiszer-alapanyag: nyersen nem
fogyasztható, kellenek az elkészítéséhez szükséges beavatkozások. Szükséges
az elsődleges és másodlagos plasztikus
részek meghatározása, a beavatkozási
helyek megjelölése. Kellenek a sztenderd
műszaki, csomópontgyűjtemények, hogy
az anyagváltásokat megbízhatóan, rendszeren belül kezelni lehessen.
 A településképi rendeletben javaslat
lehetőségét kell biztosítani a helyi környezetkultúra megjelenítésének. A mintatervnek tartalmaznia kell a felhasználás
helyére vonatkozó erős ajánlásokat. Lehet
Balaton-felvidéki házat más tájegységre
is adaptálni, de akkor valószínűleg sokkal több beavatkozás szükséges hozzá.
Az adaptálási folyamatban a településképi megfelelőségnek nagyobb szerepet kell
kapnia, az ebben részt vevőknek erősebb
felhatalmazással kell rendelkezniük egy
kontrollrendszer keretei között .
 A szakmagyakorlás feltételeinél világossá kell tenni, hogy a mintaterv adaptálása nem a helyszínrajz elkészítése,
a mintacsomag tervlapjainak felcímkézése. Egyértelművé kell tenni egy kamarai
rendszer − szakmagyakorlási mediálás és
ellenőrzés – mellett az adaptálás elvárt
minőségi követelményeit, eljárásformáit.
Új parcellázású területeken keretek közé
kell terelni az önkifejezési erőket, és megteremteni az egymást erősítő kulturális
tartalmak megjelenését. Nagyobb figyelmet kell szentelni a másodlagosan kezelt,
valójában a környezetet erősen befolyásoló
tartalmakra: kerítés, közterületi és telken
belüli faültetés és fenntartás, műszaki kiegészítők (klíma, hőszivattyú, napelemek,
hasznos innovációk) kialakítására. Megfontolandó például egy kerítés sztenderd
készlet kötelező rendszer létrehozása.
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Budakalász, kálváriadomb beépítése (2016–2020) 5

Mi hát az adaptálás művészete: virtus,
melyben kötött keretek között kifejezésre jut az építészet szabadsága, az
ezer és ezer megoldás? Az alázatos teremtés keskeny útja, melyben az alkotó
elfogadja egy magasabb elv érvényesülését, és ezen belül keresi a véges-végtelen megoldásokat?
Adaptálható-e a művészet? Ha sokszorozásnak tekintjük a mintatervet, akkor
az típusterv, és a válasz nem. Ha az építészetet nem tárgyalkotásnak, szépen
csomagolt terméknek tekintjük, akkor
a válasz igen. Az építészet több mint
művészet, a legnehezebb, hétköznapi,
megkerülhetetlen alkotások sorozata,
melyben az egyes elemek, az elemeken
belül azok részletei egymás melletti
viszonyukban is képesek hatni. Mint
egy zeneműben a különböző módon felcsendülő, halkuló, visszhangzó hangok,
effektusok. De más művészeteknél az
egyes alkotások sora legfeljebb életműveket (utcák), korszakokat (város) hoznak létre a szellemiség világában, míg
az építészetben ez látható, belakható,
tapintható, minden érzékszervünkkel
érzékelhető világgá válik.
Az építészet a teremtés folytatása,
a teremtett világból kiszakított anyagok,
erőforrások felhasználásával. Alapvető
erkölcsi mércéje, hogy magasabb szintre emelje azt az anyagot, melyet egy beláthatatlanul magas intelligencia hat át.
S bár eszünkkel tudjuk, hogy megközelíteni tudjuk csak – ha megvan bennünk a
teremtő alázat képessége –, mégis megtesszük a Jóisten vidámítására.

1 A fiatalabb korosztály kedvéért: a minden hatalom törekvését, az emberek ellenőrzését és irányítását a kommunista állam a vörösterrorral és a megfigyelhetőség alapját jelentő
helyhez kötöttséggel oldotta meg. Ennek egyik gyakorlati megvalósítása a kétfajta útlevél: a vörös és a kék volt. Előző a szocialista országokba (a szovjet csatlósállamokba, vagy
ahogy ott hívták, a gyarmatokra), másik a nyugati országokba való utazást tette – elvileg – lehetővé. Előzőt magánál tarthatta a honpolgár, utóbbit a Belügyminisztérium őrizte,
és háromévente lehetett kérvényezni a valutakerettel együtt az utazást.
2 Maszek: magánszektor, a 68-as új gazdasági mechanizmus megnyitott lehetősége, a háztáji, a szolgáltató szerelőműhelyek, családiház-építés, és így a maximum négylakásos
lakó- vagy üdülőegységekre korlátozott építészeti tervezés (csak tervezés, műszaki ellenőrzés nem) lehetősége, melyet a nagy állami tervezőintézetekben működő műhelyek lenéztek, kiközösítettek. Maszekban dolgozni egyet jelentett az igénytelenséggel, az építészet áruba bocsátásával, szemben az állami tervezőintézetek magas önértékelésével.
3 Pedigré nélküli építéskultúra: Ekler Dezső kifejezése. Szabadon interpretálva: 1948 után apáink jellegzetes pannon-medencei tornácos házát leputrizták (s mi, vásott, városi
modernnel oltott építészek adtuk a lovat az ideológia alá: kicsiny ablak, vizes fal, egészségtelen életmód, rossz alaprajz), a kastély a bolond gróf háza – bolondokházát is csináltak
belőle –, s aki a polgári, elegáns házakról álmodott, az hamar az Andrássy 60.-ban találhatta magát...
4 A KGB 45 pontja: (Szigorúan titkos! K. AA/CC 113, Utasítás NK/003/47.) a szovjet rendszer összeomlása után Lengyelországban, a volt köztársasági elnök, Bolesław Bierut páncélszekrényéből került elő, a szöveg lengyelül 1991 őszén jelent meg a Nowy Dziennik hasábjain.
5 Budakalász Önkormányzata a területre a HÉSZ függelékében meghatározta azokat a mintaterveket, melyek a területre alkalmasak, s biztosítják a helyhez méltó kulturális tartalmat. Ennek biztosítására a terület fejlesztőjétől telkenként pénzügyi biztosítékot kötött ki, melyet szerkezetkész állapotban szabadított fel.
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

IN T E R JÚ A D Á N Y I L Á S Z L Ó VA L
Csóka Balázs
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Árvíz, Felsőzsolca

Tízéves évfordulója van az idén két szomorú eseménynek: 2010. június 4-én öntött ki
a Sajó és a Boldva folyó, melynek során a 7000 lakosú Felsőzsolca 95 százaléka víz alá
került. Ugyanebben az évben, október 4-én következett be hazánk legsúlyosabb ipari
szerencsétlensége és környezetkárosító katasztrófája: a MAL Zrt. vörösziszap- tározója
Kolontáron átszakadt, 40 km 2 -en terült szét a lúgos, maró hatású vörösiszap. Tíz
ember hunyt el a katasztrófában, száz fölött volt a sérültek száma. Három településen
több száz épület vált lakhatatlanná, a házak tulajdonosai a rajtuk lévő ruhán kívül
mindent elveszítettek. A vészhelyzet kezelésében komoly szerepe volt a Magyar Máltai
Szeretetszolgálatnak, melyről Adányi Lászlót, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
programvezetőjét kérdezte Csóka Balázs.
› Egy katasztrófa esetén mikor kezdődik
az önök munkája? Milyen feladatokkal találkoztak az első időkben, mik az elsődleges tennivalók?

VÉSZHELYZETBEN
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Az információgyűjtés az első lépés,
amely felméréssel kezdődik. Az információkat több forrásból gyűjtjük össze.
Van együttműködési megállapodásunk
az állami katasztrófavédelmi szervekkel,
az első, leggyorsabb információk mégis
a sajtóban jelennek meg. Emlékszem,
egy hétfői nap volt, amikor egyik kollégám szólt, hogy „kiömlött valami iszap”,
nézzünk utána a neten vagy a tévében.
Találtam egy rövid hírt néhány képpel,
és már tudtam, hogy ebből nagy baj
lesz. Szóltam az ügyvezető alelnöknek,
üljünk autóba, és menjünk le, nézzünk
körül. Kora délután elindultunk Devecserbe, útközben egyre több hírt kaptunk a katasztrófáról. Veszprém előtt
jártunk, amikor felhívtam vegyészmérnök feleségemet, nézzen utána, mi az
a vörösiszap, mivel lehet semlegesíteni.
A tanácsára vettünk ecetet, mert az
iszappal együtt szétfolyt lúg okozta a
súlyos sérüléseket, azt pedig többek között ecettel lehet semlegesíteni. Akkoriban a Szeretetszolgálat katasztrófavédelmi programvezetője voltam, ezért az
autómban mindig volt egy alap-védőfelszerelés. Mindenki tudja, mit találtunk
Devecserben… A város közepén álló
buszállomáson szabályosan elfoglaltuk
a polgárőrök helyiségét, ott alakítottuk
ki az első kirendeltségünket, amelyet a

magunkkal hozott dolgokkal azonnal
kitakarítottunk és használatba vettünk.
Már ezen a napon megalakult a védelmi
bizottság, melynek a munkájában részt
vettünk. Ott voltak a MAL, a települési
önkormányzatok, hatóságok képviselői,
elindult a védekezési munka koordinációja. Riasztottuk a kollégáinkat. Az első
önkénteseink Győrből érkeztek, már az
első napon velük kezdtünk el gondoskodni a károsultakról és a védekezésben
részt vevőkről.

› Miben állt ez a gondoskodás?
Mindig pszichoszociális támogatást nyújtunk. Teajáratos autókat indítottunk a
területen. Ezek részben átalakított járművek, részben közönséges kisbuszok,
amelyekből forró italokat, helyben elfogyasztható szendvicseket osztottunk. Van
ezeken a járműveken kötszer, alapvető
gyógyszer, és szétosztható higiéniai termék is. A teajárat lényege elsősorban nem
az élelmiszerosztás, hanem az érintettekkel történő beszélgetés. Tartottuk az emberekben a lelket, közben mi is tájékozódtunk az összes lehetséges körülményről.

› Az azonnali segítség és a felmérés
összefonódik.
Világos volt, hogy egész mást kell kitalálni, mint ami általában működni
szokott pl. az árvizek esetében. Látni
lehetett, hogy az emberek a sportcsarnokban, iskolai tanteremben nem tudnak hónapokat eltölteni. Ez nem egy
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árvíz volt, ahol bemegy a víz a házba,
néhány nap múlva kimegy, és némi takarítás után vissza lehet költözni. Laikus
szemmel is nyilvánvaló volt, hogy nagyon komoly károk keletkeztek az épületekben, közművekben, úthálózatban.
Akkor jött az ötlet, hogy próbáljunk
albérletet szerezni ezeknek az embereknek. Volt, aki el tudott menni a rokonaihoz. Hónapokon keresztül egy fedél
alá több családot összezárni lehetetlenség, óhatatlanul feszültségekhez vezet.
A gyerekeknek tanulni kell, a szülőknek
munkába kell menni, ehhez valahol lakni
kell. Nem kevés ember szembesült ezzel
a problémával, így hát nekiálltunk lakásokat keresni. Gyakorlatilag egy albérlet-közvetítő irodát hoztunk létre Ajkán
és Devecserben. A jelentkező rászorulók
először egy hónapra kaptak elhelyezést,
később a hozzánk érkező adományok
lehetővé tették, hogy ezt több hónapra
meghosszabbítsuk. Természetesen csak
azok kaptak ilyen támogatást, akik valóban rászorulók voltak. A hatóságok
felismerték, hogy a lakhatási kérdést
jól tudjuk kezelni, hamarosan hozzánk
küldték a károsultakat lakásügyben, és
állami támogatást is kaptunk ehhez a
programelemhez. Két-három ember dolgozott ebben a programban, akiket erre
a munkára vettünk fel, mert ezt nem
lehetett csak önkéntesekkel elvégezni.
Az első tennivalókhoz még a gyűjtés
elindítása is hozzátartozott, hogy a tevékenységünket finanszírozni lehessen.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

16

17
Fotók: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Egy külön akció keretében osztottunk
háztartási gépeket is a károsultak számára. Rendkívül színes és sokrétű munkát végeztünk az újjáépítés során. A
legfontosabb ebben az időszakban is
a pszichoszociális támogatás volt: erőt
adni az élet folytatásához a megváltozott körülmények között.

› Az újjáépítés alatt hogyan változtak a
tennivalók, mi volt a feladatuk?

› Az új otthon kialakításában hogyan tudtak segíteni?

› Több segélyszervezet volt jelen. Milyen
volt a kapcsolatuk, együtt tudtak dolgozni?

Októberben a felsőzsolcai árvízi munkának még nem lett vége, folyamatosan mindkét irányba jártam budapesti
központunkból. Felsőzsolcán az ingóságpótlás végén jártunk, Devecserben
az azonnali segítség időszaka zajlott
nagyjából karácsonyig. A friss zsolcai
tapasztalatokat több új elemmel egészítettük ki. Devecserben voltak sebesültek, akiket megmart a lúg. Sebeik
gyógyulását Bioptron-lámpás kezeléssel segítettük. Teajáratos szolgálatunkat fokozatosan csökkentettük, végül
egyetlen kisbusz maradt karácsonyig.
A kezdeti felfordulás után normalizálódott a helyzet Devecserben, mindenki számára világos feladatmegosztás
alakult ki. Az Újjáépítési Kormányzati
Központ szervezte az újjáépítési munkálatokat. Heti váltásban dolgoztak
itt a Katasztrófavédelem szakemberei.
A központhoz tartozott egy ügyvédi iroda, ahol elkészültek a kártérítéssel, az
új lakásokkal kapcsolatos szerződések.
Amikor már mindenki tudta, hogy milyen
kárpótlást fog kapni, egy kicsit megnyugodott a helyzet. Az építkezés viszonylag békésen zajlott a Veszprémber Zrt.
kivitelezésében. Kolontár és Devecser
között volt némi különbség, hiszen másként szocializálódott emberek éltek a
két településen. Kolontár egy falu, ahol
az emberek jobban összetartottak, jobban bíztak egymásban. Devecserben
több probléma volt, érezni lehetett ezt
a különbséget. Részt vettünk a lakossági fórumokon, ahol fő feladatunk a
feszültség csökkentése, a párbeszédre
épülő együttműködés elősegítése volt.
Osztottunk segélycsomagokat, szerveztünk kulturális programokat.

A károsultak között voltak, akik nem
új ház felépítését kérték kárenyhítésül, hanem máshol vásároltak ingatlant. Akik így döntöttek, többnyire
alapos indokkal választották ezt a lehetőséget. Súlyos betegség, vállalkozás azonnali folytatásához szükséges
feltételek stb. Ezeket a családokat
építőanyaggal, tatarozás megszervezésével és lebonyolításával támogattuk.
Az új házakba történő beköltözést követően Devecserben és Kolontáron is a
lakberendezési tárgyak beszerzésében
segítettünk. Háromcsaládonként elvittük a károsultakat kisbusszal Győrbe,
ahol az egyik lakberendezési áruházban vásárolhattak. Elmondtuk nekik,
hogy függönyt, lakásfelszerelési cikkeket − beleértve a konyhafelszerelési
tárgyakat is − választhatnak. Díszeket
nem tehettek a bevásárlókocsiba, csak
felszerelési tárgyakat. Előfordult, hogy
valamire azt mondtuk, hogy azt nem lehet, tegye vissza, vagy ha esetleg valami
túl csillogót választottak, akkor kértük,
hogy válasszanak valami olcsóbbat. A
függönyöket is megcsináltattuk, kéthárom hét alatt azok is elkészültek.
Az adomány értékét senki sem tudta
meg. Azért fontos ez, mert az emberek
szeretnek a szomszédba kacsingatni:
ki kap többet, mint én, máris gerjed a
feszültség. A mi feladatunk az, hogy a
katasztrófát megelőző állapotot segítsük helyreállítani, fizikailag és lelkileg
is. Lehetőség szerint mindenki úgy
folytathassa az életét, ahogyan korábban zajlott. Tudjuk, ezt nem lehet maradéktalanul elérni, azonban sokat lehet segíteni abban, hogy az érintettek
minél gyorsabban vészeljék át a krízist.

A Máltai Szeretetszolgálat mellett ott
volt a Vöröskereszt, a Karitász, a Baptista és az Ökumenikus Szeretetszolgálat is. Beosztottuk egymás között a
tennivalókat, hogy ne alakuljanak ki
párhuzamosságok, és ne legyen túlsegélyezés. A vörösiszap-katasztrófa viszonylag kis területet érintő hatalmas
káresemény volt, ami óriási médiafigyelmet kapott. Jóval több adomány gyűlt
össze, mint ami ahhoz kellett, hogy az
élet visszatérjen a normális kerékvágásba. A segélyezésnek az a lényege, hogy a
katasztrófa előtti állapotot állítsuk vis�sza. Az emberek lehetőleg ugyanolyan
szinten élhessenek tovább, a katasztrófa ne okozzon az életükben végleges
törést. Törekedni kell arra, hogy a segítség ne arra irányuljon, hogy a károsultak sokkal jobb helyzetbe kerüljenek az
újjáépítés után, mint azelőtt. Régi házat
nem lehet újjáépíteni, tehát bizonyos
szempontból lehet jobb helyzetbe kerülni. A nagyipari módszerrel épült új ház
mégsem az, amelyet a család részben
saját kezével épített, ahol a családi emlékek voltak, olyan tárgyak, amelyekhez
személyesen kötődtek, ennek az értéke
nem ugyanaz a károsultak számára.

Országépítő 2020|03

› Voltak feszült helyzetek?
Ahová a vörösiszap nem jutott el, oda a
személyre szóló segélyezés sem jutott el.
Ebből voltak problémák, amelyeket közösen kezeltünk a többi segélyszervezettel.
A kormányzat elég jól kezelte a kárenyhítést. A méltányos segítség azon is múlt,
hogy kinek mekkora volt a károsult ingatlana, milyen értékű ház volt rajta. Feszültséget okozott az, hogy a károsultak összemostak fogalmakat. Mást jelent a segély,

esetleg ma nem kell a markoló, inkább
holnap lehet bontani a házat, mert több
időre van szüksége a károsultnak, hogy
meggyászolja az otthona elpusztítását.
A traumák feldolgozásának az időszaka
öt évig is eltarthat. Nem lehet mindenkire vonatkoztatva kijelenteni, de legtöbbször ennyi idő alatt csendesednek
el az emlékképek, távolodnak el a veszteségtől. Ahhoz hasonlít ez, mint amikor
az ember elveszít egy hozzátartozót:
a gyász feldolgozásának van egy folyamata. Eljön az idő, amikor az események
felidézése már nem okoz heves érzelmeket a károsultakban.

a kárenyhítés és a kártérítés. Többen követelték, hogy a katasztrófa okozója fizessen kártérítést azután, hogy a számukra
összegyűlt adományokat szétosztották
közöttük. Ebből az első egy jogi kérdés,
ami azután évekig elhúzódott, és ebben
egy segélyszervezetnek nincs szerepe. Az
viszont baj, hogy az állam adományokat
gyűjtött a kármentő alapba. Azért, mert
az állami szervezet és az önkormányzat
adópénzekből gazdálkodik. A szétosztásra jogszabályokat hoz, vagy testületi döntéseket. Mindkettőnek szigorú korlátai
vannak. Példaként: ha az a döntés, hogy
12 éves korig lehet valamit kapni, akkor az
12 éves és egynapos korában már nem jár
az illetőnek. Pedig sok esetben még igencsak szükség lenne a támogatásra. Ebből
a szempontból a Máltai Szeretetszolgálat
sokkal rugalmasabb. Mi azt nézzük, hogy
az illető számára mi a szükséges segítség,
és aztán ellenőrizzük is a segély felhasználását. Ezért tudja a két struktúra egymást jól kiegészíteni.

› Az anyagi károk enyhítése, szállás, ruházat, igazolványok biztosítása mellett
nyilván az emberek lelkében lévő törésekkel is foglalkoztak. Mi ezzel kapcsolatban a tapasztalata?

Pszichológusok is voltak a csapatunkban, mert voltak károsultak, akik poszttraumás stressz betegségben szenvedtek, éjszaka felébredtek, eszükbe jutott
a katasztrófa, rokonukat, ismerősüket
vesztették el... Ezeket folyamatosan
kellett kezelni. Problémát okozott, hogy
különböző lakossági fórumokat szerveztek, ahol sokszor nem voltak elég egyértelműek a tájékoztatások, és sajnos
mindig akadnak, akik nem objektíven
nézik az eseményeket, hanem a vágyaik alapján próbálnak tájékozódni. Azt
az információt keresik vagy vizionálják,
amelyre vágynak. Ez sok félreértéshez,
konfliktushoz vezetett Devecserben is.
Mi igyekeztünk a felek közötti kapcsolatot, információáramlást egyértelműsíteni, a feszültségeket elsimítani.
Az újjáépítés legszomorúbb része a károsodott épületek bontása volt. Sokan
nem értették meg, hogy bármennyire is
ők maguk építették azt a házat, és nincs
látható gond vele, mégis le kell bontani.
Volt olyan probléma, hogy hívtak minket
a bontásokhoz, mert a tulajdonos nem
akart kimenni a házából. Azonnal menjünk, hozzuk ki a házból. Ilyenkor csillapítottuk a kedélyeket, meggyőztük a
hatósági embereket: jól van, kis türelem,

› A mi építészeti munkánk 2011 nyár végén az új épületek átadásával lezárult.
Bár több alkalommal visszatértünk még
egyetemi hallgatókkal építőtáborokba,
de az újjáépítési munkánk befejeződött.
A Szeretetszolgálat mikor fejezte be a
munkáját, egyáltalán: be lehet-e fejezni
egy ilyen trauma után?
Amikor megépültek a lakóházak, kiderült, hogy szükség van garázsra, melléképületekre is. Ezeket nem építették
újjá. Egy faluban, kisvárosban jogos
igény, hogy legyenek ilyen épületek is,
hiszen korábban is megvoltak. Az állami szervekkel közösen indítottunk
erre egy programot. A melléképületek
kivitelezését már mi szerveztük a többi segélyszervezettel együttműködve.
A hozzánk beérkező felajánlásokat értelmes, a közösséget szolgáló projektekre
költöttük el. Építettünk egy játszóteret
az iskolaudvaron az SAP támogatásával.
Osztottunk iskolatáskákat az egész közösségnek. Segítettük a térségbe szervezett építőtáborokat, többek között
az építészekét is, akik Devecserben és
Kolontáron dolgoztak. Segítettünk elmagyarázni a károsultaknak, hogy ha
nem is a zsebükbe került az ilyen-olyan
módon összegyűjtött pénz, azt különböző módokon kapták meg. Épült új városközpont, utak, felújítottak iskolát, sok
fejlesztés történt − mindez nyilván nem
történt volna meg, ha nem gyűlik össze
ennyi támogatás. Nagyon nehéz ebben
igazságot tenni.
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Devecser ma. Fotó: Erhardt Gábor

› Vissza szokott-e járni a katasztrófa
sújtotta területekre?
Amikor arra járok, megnézem az új utcákat, és látom, hogy a károsultak igyekeznek csinosítani az épületeket. Látszik,
hogy már élnek a házakban, nem teljesen
egyformák az épületek, egy-egy előtetőt
toldottak a házhoz, virágok vannak, megnőttek a fák. Most már az övék.
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› Felsőzsolcát említette a beszélgetésben. Beszéljünk arról a katasztrófáról is,
ami szintén tíz éve, 2010-ben történt. Más
volt az ottani tevékenységük?
Felsőzsolca annyiban volt más, hogy
árvizekre vannak sztenderdjeink, mert
már sok árvizet végigcsináltunk. Kezdetben a gáton lévőket kell támogatni,
hogy aki kimegy dolgozni, közösségi

szálláson, tornateremben alszik, kapja
meg a szükséges támogatást. Az első
időszakban nincs értelme tárgyi adománynak, mert a tornatermi kitelepítésben a tábori ágy alá nem lehet betenni
a mosógépet. Azért mondom ezt el, mert
vannak ellenpéldák. Akik nem ismerik
az újjáépítés menetét, rossz ütemben
adnak adományokat. Előfordult az is,
hogy „lapított tévét” osztottak a sajtó
fotósai előtt, miközben sokkal fontosabb szükségletek voltak. Kell persze az
is, de nem akkor és nem így, ebből sok
nehézség adódott.
Felsőzsolcán is elindítottuk a teajáratot, ami azonnali segítséget nyújtott,
beszélgethettünk az emberekkel. A
közösségi szálláson a gyerekekkel játszani, a feszültséget tompítani kellett,
mert ha sok ember együtt van, abból
mindig baj adódik. A védekezőket is
segítettük. Például a megfelelő ruházat nélkül kivezényelt rendőröket, akik
eláztak az első napon. Vettünk nekik
esőkabátokat. Voltak viták egy másik
helyszínen a hivatásosok és a helybeli
civilek között. Ennek eredményeképpen sikerült elsüllyeszteni a sárban egy
hatalmas munkagépet, mert csupa jó
szándékból, hozzáértés nélkül mentek
vele oda, ahová nem kellett volna. Segítettünk a vitát békés mederbe terelni.
Néhány nap múlva kidaruzták a gépet,
és lecsillapodtak a kedélyek.
A védekezési időszak után jött a szokásos árvízi menet: bement a víz, ös�szedőlt a ház, ezt már sajnos ismerjük.
Felsőzsolcán megoldódott, hogy ki hova
költözzön, sok esetben vissza tudtak
menni a saját telkükre, nem volt szükség olyan lakhatási segítségre, mint
Devecserben. Az újjáépítés után Felsőzsolcán is a lakberendezésben segítettünk. Ott egy általunk készített bútorkatalógusból tudtak választani. Az
árakat itt sem ismerhették meg. A katalógusban lévő tárgyaknak volt egy pontértékük. Mindenki annyi pontot kapott,
amennyit saját felmérésünk alapján
indokoltnak tartottunk. Ezzel el tudjuk
kerülni a feszültség egy részét, de így is
keletkeznek problémák: pl. a szomszéd-

nak miért van négyrészes szekrénye.
Ilyenkor azt tudjuk mondani, hogy maga
is választhatta volna azt, miért használta fel másképp a pontjait.

› Milyen létszámmal vannak jelen egy-egy
katasztrófánál?
A stáb létszáma mindig attól függ, hogy
hány emberre van szükség. Legalább
200 intézményünk van az országban,
ami azt jelenti, hogy bárhonnan vezényelhetünk embereket. Egy katasztrófa
esetén azt tudom mondani például a
keszthelyi támogató szolgálatnak, hogy
egy db gépkocsi négy emberrel azonnal
indul egy hétre... Aki a Máltai Szeretetszolgálathoz jön dolgozni, tudomásul
veszi: ha valahol katasztrófa történik,

segítünk. A munkatársaink mozgósíthatók. Ez kettős figyelmet igényel a dolgozóinktól. A saját szokásos munkakörüket a legtöbben csak rövid időre
függeszthetik fel. Távollétük idejére helyettesíteni kell őket a munkahelyükön.
Vannak erre kidolgozott megoldásaink.
A saját dolgozókhoz csatlakoznak az
önkénteseink. A katasztrófavédelmi
szakterületen alkalmazott önkéntesek
és saját dolgozóink ki vannak képezve.
Képzéseket tartunk számukra. Pontosan tudják, milyen ruhát, védőfelszerelést kell vinni magukkal, és azt is, a
helyszínen mindig a helyi máltai vezető
a főnök. Ilyenkor ez a vezető a parancsnok, tehát ha egy intézményvezetőnk is
elmegy oda dolgozni, akkor „mezei tal-

passá” válik arra az időszakra. A katonai
fegyelem nagyon fontos ilyenkor, elsősorban a katasztrófát követő első, rövid
időszakban. Mi azért vagyunk nagyon
erősek, mert meg tudtuk tenni, hogy
az elején Devecserben négy-öt autónk
dolgozott éjjel-nappal, ez sok embert
kívánt. Önjelölt segítők is akadnak a
katasztrófavédelmi munkában, azonban
tudomásul kell venni, hogy ez egy szakma, ehhez érteni kell, nem lehet egyik
napról a másikra minden felkészültség
nélkül belekezdeni.

› Hogyan kell elképzelni egy helyszíni bázist?
Helyszíni működésünk bevált protokoll
szerint zajlik. A Felsőzsolcán, és korábban,

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
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Fotók: Erhardt Gábor

Devecser ma

2001-ben a beregi árvíznél begyakorolt
működési elveket valósítjuk meg. Minden alkalommal helyszíni kirendeltséget
hozunk létre. Ez a máltai jelenlét filozófiai része. Jelen kell lennünk az érintettek életében, velük együtt kell értük
dolgozni, hiszen csak akkor tudunk jól
segíteni, ha ismerjük őket, ők pedig elfogadnak bennünket. Béreltünk egy házat
Devecseren. A földszinten volt az iroda
és egy konyha, a garázsban volt a kézi
raktár, és az emeleten laktunk. Az alapstáb a katasztrófáknál két-három ember, akiknél szintén van váltás. Az irodák mellett volt egy ún. fogadóhelyiség,
ahová bárki bemehetett, és elmondhatta a panaszát. Ez azonban nem ott
volt, ahol a munkavégzés és lakhatás,
hiszen a stáb privát szféráját is biztosítani kell. Nagyon sok olyan beszélgetés
zajlott, ami a feszültséget próbálta levezetni. Ott szidták az önkormányzatot
és a polgármestert, ezáltal kicsit megnyugodtak. Mi pedig ott szedtük össze
az információkat és próbáltunk közvetíteni, mert a hiteles információ nagyon fontos: az, hogy mindenki ugyanazt mondja. Az irányítók, segítők nem
mondhatnak félreérthető mondatokat,
az információt a legegyszerűbb embernek is jól kell megértenie. Ismeretes a
k. u. k. őrmester történet. Akkor volt jó a
parancs, ha az őrmester megértette. Ha
nem, a parancsnok volt a hibás. A szociális munkában is használatos ez a teszt.
Ha a károsulttal folytatott beszélgetés
során kiderül, hogy nem tudja a kapott
információt helyesen visszamondani,
pontosítani kell addig, amig jól megérti, miről van szó. A fogadóhelyiségben
vezetett munkanaplóban rögzített információk alapján találjuk ki egyébként,
hogy mit csináljunk, hol van még szükség a munkánkra. A fogadóhelyiségben
is felkészült embereink ülnek. Olyanok,
akik sokat foglalkoztak hajléktalanokkal,
szenvedélybetegekkel, drogosokkal. Gyakorlott szociális munkások, szociálpedagógusok. Olyan embereink vannak, akik
értenek a mérges néni lecsendesítéséhez,
de a tábornok lecsillapításához is, akit a
mérges néni idegesít…
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gozott. Amire igény, felkérés és támogatás van, oda megyünk. Magyarországi
tevékenységünket hazai támogatásokból, adományokból tudjuk megvalósítani, mert erre nincs más forrás. A külföldi
munkákra nemzetközi fejlesztési programok pályázataiból tudunk forrást találni.
Munkám során foglalkozom nemzetközi
fejlesztéssel és a határon túli magyarok
támogatásával, mert szerencsére ritkán
van katasztrófa. Minden katasztrófamunka állandó ciklus szerint zajlik. A felkészülés a leghosszabb idő. Amikor megtörténik
az esemény, jön a beavatkozás, végül az
értékelés, és kezdődik minden elölről. Minél több eseményen voltunk, annál több
tapasztalatra teszünk szert.

›Mennyire nehéz máltaiként ezeket a
tragédiákat feldolgozni, mi képes előrehajtani az itt dolgozókat éveken keresztül?
A katasztrófaterületeken a kollégák hetente váltják egymást. Van egy kemény
mag, négy-öt ember, közéjük tartozom én
is. A katasztrófavédelem a szakterületünk,
ezt hivatásszerűen csináljuk. Nekünk is
megvan a saját védekezési rendszerünk,
miként tudjuk mindezt feldolgozni. Kibeszéljük, értékeljük a dolgokat. Időnként elmegyünk a „kocsma-poszttraumatikába”,
azaz egy közös sörözésre. Másképpen
nem lehet ezt a munkát csinálni. A vörösiszap-katasztrófa óta betöltöttem a
65. életévemet, nyugdíj mellett dolgozom
tovább mint programvezető. A főnöki
feladatokat már átadtam egy tapasztalt,
fiatal kollégámnak. Ez nagyon összetett,
érdekes munka. Állandóan változnak a kihívások, nincs két teljesen egyforma esemény. Folyamatosan kell tanulni. Szigorú

› Jól érzem, hogy mindez speciális elhivatottságot kíván a munkatársaiktól?
Így van. Ez egy érdekes munka. Egy tanácsadóban dolgozó tapasztalt kolléga,
aki például a hétköznapi munkájában
alkoholbetegekkel és hozzátartozóikkal
foglalkozik, szívesen elmegy egy hétre
egészen más körülmények között dolgozni, mivel ez számára is érdekes, és

tanulhat ott. Ezt egy továbbképzésnek
is fel lehet fogni, de nem kívánom, hogy
sok ilyen legyen.

›Mi a működési területük határa, van-e
egyáltalán?
Elsősorban a Kárpát-medencében dolgozunk, de voltam Srí Lankán a cunaminál,
a kollégám Szíriában, Jordániában is dol-

szabályok vannak, ugyanakkor szükséges
a nagyfokú kreativitás. A helyszíni munka
során az ember megtapasztalja, hogy sokkal több szeretetet kap a károsultaktól,
mint amennyit ő adni tud.

›Milyen formában lehet támogatni az
önök munkáját?
Három módon támogathatnak bennünket. Lehet jelentkezni a katasztrófavédelmi képzésünkre. Talán az ősszel lesz
megint, ezeket a honlapunkon hirdetjük
meg, bár a Covid-vírus megjelenése mindent felülírhat. Ezeknél a képzéseknél
szükséges a személyes kontaktus, mivel
sok helyzetgyakorlat van. Lehet pénzzel
is támogatni a munkánkat, a honlapunkon elérhető a számlaszámunk. Katasztrófa idején sok fölösleges adományt
kapunk, mindig a ruhát hozzák, vagy

egyéb tárgyakat. A ruhát ki kell válogatni, raktározni kell, amivel semmit nem
lehet kezdeni, azt meg kell semmisíteni,
és ez sokszor nagyon sokba kerül. Csak
olyasmit szabad adományozni, amit magunk is felvennénk, tehát csak tiszta, és
nem szakadt holmiról lehet szó. Sajnos
legtöbbször nem értik az adományozók,
hogy az a világ elmúlt, amikor Magyarországon olyan szegénység volt egyes
helyeken, hogy bármit oda lehetett adni.
A pénzadomány a legnagyobb segítség.
500 Ft adomány sokkal többet ér, mert
arra lehet költeni, amire az adott pillanatban szükség van. Aki pénzt ad, szabadságot ad, munkánk hatékonyságát
növeli. Harmadrészt ilyen beszélgetésekkel lehet támogatni a munkánkat, amikor
bemutathatjuk, hogy van értelme annak,
amit csinálunk.

WHOM TO CALL IN AN EMERGENCY
THE HUNGARIAN CHARIT Y SERVICE OF THE ORDER OF MALTA
The Hungarian Charity Service of the Order of Malta played a major role in responding to the red mud disaster. We interviewed László Adányi, the programme
manager of the charity service. The most important thing during this period was providing psychosocial support to the victims, giving them the strength to
continue with their normal lives. "Our job is to help restore the physical and mental health of victims. Whenever possible, everyone should go on with their
lives the way they used to. We are aware of the fact that this is cannot be fully achieved, but much can be done to help those affected get through the crisis
as quickly as possible."
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Megkapva a felkérést, hogy írjak ismertetést erről a kétszáz négyzetméternél kisebb alapterületű épületről, kicsit elgondolkodtam, hogy mit is

Devecser

lehet írni egy ekkora házról? Kell-e egyáltalán írni egy majd’ tízéves, minimálprogram alapján épült, vidéki középület(ecské)ről?
És aztán – ahogy az lenni szokott – mind jobban belemerülve az épület történetébe, kontextusába, egészen érdekes dolgokra csodálkoztam rá.
Úgy látom, hogy ez az épület fontos a devecseri újjáépítés szempontjából, a tizedik évforduló kapcsán pedig feltétlenül érdemes a figyelemre.

É pít é s z e t : Tu r i A t t il a
Szöveg: Erhardt Gábor
Fotó: Dénes György

Ugyanakkor fontosnak tűnik Turi Attila építész pályája szempontjából, de a vidéki építészet lehetséges jövője szempontjából is.

A FORGOT TEN HE ALTH CENTRE
In the article, we will revisit the general practicioner's office and apartment designed by Attila Turi on the occasion of the tenth anniversary of the
reconstruction following the red mud disaster in Devecser. The location and layout of the apartment wing reflects the residential buildings of the
neighbourhood, while the GP's office is built at a right angle, to emphasize the importance of the health centre within the localty.

Az épület története és építészeti lényege
természetesen nehezen érthető meg az
egész devecseri (és kolontári) újjáépítés történetének ismerete nélkül, aminek teljes elbeszélésére nincs lehetőség
egy ilyen épületismertetés keretében.1
Annyit azonban szükséges megemlíteni,
hogy az újjáépítés (egyik) lényege a vörösiszap-katasztrófát elszenvedő, erősen
traumatizált családok otthonhoz juttatása volt, az idő kíméletlen szorításában.
Egy teljesen új telekosztási struktúra
belső hangsúlyainak kitalálása, és egy
sosem volt új építészeti miliő megteremtése volt a feladat, amelyre a Makovecz
Imre tervezte Újjászületés kápolnája,
illetve a műegyetemi Szerves építészet című tantárgy hallgatói által készített építmények tették fel a koronát.
Így vált ez a történet teljessé, amelyben
nem kis része volt Turi Attilának, a tervezési és kivitelezési munkák egyik fő összefogójának. Ebben az egy évben sikeresen
találkozott praxisában az építész minden
fontos „tevékenységi köre”: a főépítészi
feladatok irányába is elkötelezett terve-

 Tá v lat i k ép, s z a b a d k é z i v á z lat
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1 Minderről lásd Turi Attila cikkét , 6. o.

ző építész, Makovecz Imre tanítványa (!),
és az egyetemi oktatásba mind jobban
belemerülő, ott egy sajátos koncepció
szerint „jelen lévő” alkotó egyként meg
lett szólítva, munkára volt serkentve.
Törvényszerűnek tekintem, hogy a terület egyetlen középületét Turi tervezhette meg, az általa adott építészeti
választ azonban – legalábbis első ránézésre − finoman szólva meglepőnek
tartom. Funkcionálisan, a formálásra is
kihatóan kétségkívül kettős erőtér formálta az épületet: az egyik szárnyat elfoglaló orvoslakás mind telepítésében,
mind formálásában a terület lakóépületeihez közelít, ugyanakkor a rendelői
szárny kitüntetett funkciója, és különösen a dupla méretű, saroktelki, központi elhelyezkedés a reprezentativitás
felé lök(het)te volna – meglátásom szerint – a tervezőt. Ebben az érzelmileg és
építészetileg felfokozott szituációban
érthető lett volna, ha a terület központjában, a Makovecz Imre tervezte kápolna közelében álló, érdekesen összetett funkciójú épület „extrovertáltabb”

építészeti viselkedéssel foglal teret.
Érvényes válasz lett volna, akár a két
funkciót egybegyúrva, egy tekintélyes,
akár kétszintes sarokház tervezése, belső hangsúlyt képezve a telepen, jóval
nagyobb teret engedve az építészeti formálásnak. Turi Attila ehelyett egy alázatos, a környezet építészeti karakterére
reflektáló épületet tervezett. Hogy ennek az alázatos viselkedésnek Makovecz
kápolnájának közelsége, az avval való
konkurálás szándékos kerülése, netán
a pénzhiány, avagy a környezet kialakuló építészeti karakterének erősítési
szándéka volt-e az oka, azt nem tudom.
Természetesen sejtéseim azért vannak:
az időszak többi épületét ismerve látszanak azok az építészeti szándékok,
amelyek ezt az épületet is formálhatták,
ezáltal önmagán túlmutatóvá téve azt.
Ahogy említettem, az épület funkcionálisan két karakteresen külön álló részre
tagolódik. Az orvos szolgálati lakását
magába fogadó lakóépületi szárny telepítése és alaprajza a területen több
helyen megépült, Turi által tervezett,

Egészségház
Devecseren
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Kós10 jelű típusterv minimális továbbfejlesztésével alakult ki. A legfontosabb
változás, hogy a saroktelki beépítésnek
köszönhetően az „északi” falon használható méretű ablakok voltak nyithatók
mind a konyhára, mind a nappalira, erőteljes pillérekkel keretezve, kis tetővel
védve. Így a kicsit szerencsétlen diszpozíció, az oldalhomlokzat „főhomlokzatosítása” valamennyire megoldható volt.
Az orvosi rendelő utcával párhuzamos
tömege L alakúvá fejleszti a klasszikus,
egytraktusos mintát követő lakóépületet, így a jelentősen megnövelt főhomlokzati hossz önmagában kitüntetett
helyet ad az épületnek a telepen belül.
Emellett a főhomlokzat ezen felének
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nyílásrendje, nagy megnyitásai, horizontális hangsúlyú, sorolt ablakai egyértelműen „középületes” karaktert mutatnak.
Ugyanakkor a rendelő nyugati oromzatán már visszatér a klasszikus nyílásrend, ezáltal a közfunkció főhomlokzata
keretezetté, kicsit idézetszerűvé válik.
Számunkra azonban a lényeg − bármen�nyire furcsa is − a két épületrész közötti
garázs, illetve annak építészeti kezelése.
A garázs – mondhatni, praktikusan – egy
kis hajlású tetővel fedett nyaktagként
jelenik meg, ami az épület már említett
kettősségét erősíti, illetve a léptéket is
visszafogja. E megoldás miatt tekinthető
érdekesnek ez az épület Turi pályáján,
mivel kicsiben, letisztultan szemlélteti az

általam 2003 és 2012 közé datált alkotói időszakának tervezési koncepcióját.
A korábbi középületek „egybeszerkesztettségét” egy összetettebb, vagy inkább
additív térszervezés és tömegformálás
váltja fel. Turi az épületeket kisebb, archetipikusnak mondható elemekre bontja, amelyeknek laza együttese alkotja
a teljes kompozíciót. Értelemszerűen e
kompozíciókban szerepet kapnak a kis
hajlású tetővel fedett összekötő részek,
nyaktagok. Ezzel párhuzamosan az alaprajzok feszesebbekké válnak, ritkán lépnek ki a merőleges szerkesztési rendből.
A tetők, nyílások erőteljes horizontalitást,
nyugalmat sugároznak, akárcsak a homlokzati anyagok egységesülő, homogeni-

zálódó tendenciái. Ez a terv egyfajta lezárása ennek az időszaknak, a nagyobb,
komolyabb középületek egészen másfajta
szemléletmódot követelő időszaka előtt.
Mondhatnánk, hogy ez eddig „magánügy”: egy alkotó építész pályájának belső rezdülései nem feltétlenül tartoznak
a szélesebb publikumra. Ugyanakkor,
ha mögé nézünk az alkotói szándéknak,
hogy ez a konstrukciós elv miből táplálkozott, rájövünk, hogy egyetemesebb,
a Kárpát-medencei építészeti hagyományra jól reagáló attitűd van a háttérben.
Egyrészt előképe volt ez az épület a budakalászi Kálvária utca hagyományos
karakterű, de az agglomerációs léthez
illeszkedően intenzív beépítési koncepciójának, ahol a házak közötti zárt kerítésbe integrált garázsok építészetileg „tehermentesítették” volna a lakóépületek
főhomlokzatát. Ez egy életképes példát
adhatott volna a mai igényekhez illeszkedő, de mégis emberi léptékű, jó értelemben hagyománytisztelő beépítési módra.
Ugyanakkor az archetipikus elemekre bontásnak legalább ennyire fontos
példája a somlóvásárhelyi, illetve az

újhartyáni iskolaépületek – sajnos csak
terven maradt – bővítése. Itt válik jól
tetten érhetővé a szándék a napjaink
funkcionális elvárásainak következtében megnövekedett épületméretnek a
kisvárosi, vagy akár falusi léptékhez illeszkedővé szelídítésére. A tantermek
– léptékben tartott − magastetős tömegeit lapostetős folyosók, közlekedők
kötik össze. A legfontosabb cél azonban
a legnagyobb tömeg, az általában hátulra kerülő tornaterem építészeti elrejtése. Ezt a koncepciót a TTT program
keretében épült tornatermek is folytatják – nagyobb számukból következően
– országos szinten is példát mutatva.
A közeljövő nagy dobása a most épülő 16 tantermes budakalászi általános
iskola lesz, amelynek homlokzati szerkesztését és térszervezését is meghatározta ez az illeszkedésre és emberi lépték tartására törekvő magatartásmód,
bizonyítva, hogy ez a modell akár több
ezer négyzetméteres épület esetében
is működhet egy Budapest környéki, az
utóbbi időben „nagyot nőtt” településen.

 M a g t á r, B u d a j e n ő . F o t ó : B o z z a i A t t i l a

Vándorokból mesterek

IN T E R JÚ C S ÓK A B A L Á Z Z S A L
Te r d i k B á lint
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Csóka Balázs építész 2005-ben diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán, majd kilenc évvel később a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájában
tette ugyanezt. Főépítész, az Év vályogháza díj (2013) birtokosa, 2018-ban tevékenységét Pro Architectura díjjal ismerték el. Az Országépítő folyóirat szerkesztője.
Terdik Bálint interjúja.

› Mikor jelentkeztél a Makovecz Vándoriskolába, kik voltak a mestereid?

VÁNDOROKBÓL
MESTEREK

Már néhány év szakmai gyakorlattal,
2009-ben jelentkeztem, előtte Tamás
Gábor „Göndörnél” dolgoztam négy-öt
évet. Itt sokat tanultam, jó munkákban
vehettem részt, de más mestereket is
meg szerettem volna ismerni, szélesíteni a szakmai kapcsolataimat. A vándorlást másfél hónappal az esküvőm után,
Szombathelyen kezdtem Litkei Tamásnál.
Válság volt, a munka, amire hívott, leállt. Ennek ellenére jól éreztem magam,
mert jó volt a társaság, és sok kisebb,
de érdekes feladat adódott, amelynek jó
része azóta meg is épült. Sokat emlegetem a mai, budapesti dugóban ülős időkben, hogy az irodától mindössze tizenöt
percnyi sétára laktam. Ezt követően Turi
Attila építészhez kerültem a Triskellbe,
Budapestre. A vándor félév végén, 2010
júniusában a Sajó és a Boldva hatalmas
területeket öntött el Miskolc környékén.
A 7000 lakosú Felsőzsolca 95 százaléka
víz alá került, több mint 200 ház dőlt

Csóka Balázs

össze (sajnos jellemzően éppen a régi,
utcaképi jelentőségű vályogházak), 2200
ingatlanból 1800 rongálódott meg. Először a helyszíni kárfelmérésben vettek
részt a Kós Károly Egyesülés építészei
a helyi kollégákkal, majd mintaterveket
készítettünk, dolgoztunk fel az újjáépítéshez. Augusztus második felében közel
három hetet töltöttem Kis Kálmán kollégámmal a helyszínen, Zsigmond László
és Csernyus Lőrinc építész mesterek mellett. Addigra kiválasztásra került 10-12
eltérő alapterületű mintaterv, azokat kellett egyeztetni a károsultakkal, és Pestre,
illetve Miskolcra továbbítani a helyszíni
adaptációs kéréseket. Utána az irodákban elkészültek az engedélyezési dokumentációk, és nagyon gyorsan meg is
indultak az építkezések. Kis alapterületű
házak épülhettek, ugyanakkor olyan terveket készítettünk, amelyeket egyrészt
a későbbiekben tudnak majd bővíteni,
másrészt − a helyi építészeti hagyományból merítve − az utcakép szerves részévé
tudnak válni.

› Nem ez volt az egyetlen katasztrófa
utáni helyreállítás, amiben részt vettél.
Egy félévet halasztottam, mert 2010 őszén
megszülettek az iker lányaim, majd a
felsőzsolcai munkám eredményeképpen
Turi Attila megkért, hogy a 2010. októberi
vörösiszap-katasztrófa utáni újjáépítésben
a helyszínen kísérjem végig az építkezést
Devecserben, építész művezetőként. Megtisztelő felkérés volt, és ahogy nemrég egy
akkori építésvezetővel beszélgetve emlegettük, a szörnyű katasztrófa után egy
szép történet részesei lehettünk. Néhány
károsulttal a mai napig tartom a kapcsolatot. Megkérdeznek, hogy miként kellene
bővíteni a házukat, jó lesz-e az általuk kiválasztott festék a faszerkezetekre, és alkalmanként egy dobozban érkezik néhány
üveg bor, méz és szárított gomba.

› E két, emberként és építészként is megterhelő feladat után nyugalmasabb időszak következett?
A devecseri munkám után két félévet az
Axis irodában tölthettem, ahol Salamin
Ferenc vándoraként ismerkedtem TokajHegyaljával. Több terv készült, a TokajHegyalja történetét feldolgozó könyv
szerkesztésében is részt vehettem. Szegediként nagy élmény volt bepillantást
nyerni ebbe az egyik oldalról méztől
csöpögő, másik oldalról nagyon szegény
világba, ahol sokszor a legkevesebb eszközzel kellett valami újat létrehozunk,
de még többször valami tájidegen építményt átfaragnunk.

›Melyik állomáshelyed vagy feladatod
volt számodra a legfontosabb? Mi volt a
„mestermunkád”?
Nehéz kérdés, mivel mindenhol megtaláltam az örömöt a munkában, és az irodai
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életben is. Ha egy munkát kell kiemelni,
akkor az Axisban készített családi ház
átalakításának és bővítésének tervét
emelném ki. A Pesthidegkúton lévő kis
parasztház átalakítása 2014 óta, komótosan készül, néhány hete voltam kint
egyeztetni a részletekről. Szerencsére a
tulajdonosa nagyon szépen, a részletekre odafigyelve, sok saját ötletet megvalósítva, nagy örömmel építi.

› Sokszor felmerül, hogy a vándorévek
után a végzett vándorok hazatérjenek.
Benned is volt olyan szándék, hogy vis�szamenj Szegedre?
A szándék megvolt, de az egyetem után
Budapesten kezdtem el dolgozni, Szentendrére jártam néptáncolni, és végül
egy győri lányt vettem feleségül, így egyre csökkent az esély a hazaköltözésre.
Sajnálom egyébként, mert a munkáinkat
szeretem, de Budapesten élni már jóval
kevésbé élvezetes. Ahogy nőnek a gyerekeim, egyre erősebb a késztetés, hogy
mozduljunk valamerre...

› A vándoréveid befejezte után DLA fokozatot is szereztél. Milyen témában
kutattál?
A doktori tanulmányaimat 2015-ben
kezdtem meg a Pécsi Egyetemen. Jankovics Tibor volt a témavezetőm. Már az
egyetemen is foglalkoztam egy TDK dolgozatban a vályoggal, azóta is mindig van
egy vályogház tervezése az asztalomon.
Így logikus volt, hogy vályogos témában
kezdjem meg a kutatásaimat. Itthoni és
külföldi körképet készítettem, nagyon jó
építészek kerültek a látómezőmbe. Elég,
ha csak az egyiptomi Hassan Fathyt
említem. Félidőben az egyetem valószínűleg belső struktúraváltás miatt konzulenst váltott, Dévényi Sándor lett a
konzulensem. A vele való közös munka
elterelte a kutatásom irányát, így végül
Hagyomány és építészet címmel védtem
meg doktori dolgozatomat 2018-ban.
A hagyomány-hely-identitás jelentését,
jelentőségét és kapcsolatát jártam körbe, és két megépült épületemen mutattam be ezek építészeti megfogalmazását, megvalósítását.
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› Mire alapoztad gondolatmenetedet?
Épített környezetünk elemei (legnagyobbtól a legkisebb léptékig, településstruktúrától a tornácig) mint egy nyelv szavai
fonódnak egybe. Ez a nyelv tanulható és
tanítható. A 20. század − Makovecz Imre
szavaival − az emlékezetvesztés kora volt.
A rombolás épületeket, házsorokat, városrészeket tüntetett el, tett tönkre, hogy
az azokat használó közösségek is elpusztuljanak. A közösségek elpusztításának
célja a hagyományból fakadó identitás
felszámolása volt. A mi feladatunk, hogy
az elhagyott, elpusztított épített környezet újrafogalmazásához a hely szellemét,
a genius locit megismerjük. A hely ugyanis többet jelent, mint helyszínt. Hamvas
Béla szavaival megfogalmazva „a hely sohasem definiálható, ezért a helynek nincs
tudománya, ellenben van költészete, művészete és mítosza”. Az építész feladata,
hogy jelentésteljes helyeket hozzon létre,
amelyek az adott helyből, hagyományból
és identitásból táplálkoznak. Ez biztosíthatja azt, hogy az épületet a helyi közösség befogadja, az életük részévé váljon.
Felelősségünk, hogy felismerjük a csak az
adott helyre jellemző értékeket, megértsük kapcsolódását a helyi közösséghez,
kultúrához. Ennek alapján kell a jelenkornak érvényes mondanivalót megfogalmaz-

nunk, megépítenünk. Az építés drámája a
hely, a helyi közösség identitásának erősödését, újraépülését hozhatja magával.
Az építéssel a társadalmi és közösségi
szövet elszakított szálait újrafonhatjuk, a
helyet, és azon keresztül a közösségeket
gyógyítani tudjuk! Szerencsére a munkáinkban ennek sok megvalósulását élhetem
meg, amikor egy új épület vagy akár egy
felújítás a helyi közösség erősödését hozza magával. Hálás vagyok Dévényi Sándor
konzulensemnek, hogy végigkísért ezen
az úton. Vele minden beszélgetés nagy élmény: hatalmas tudás van izgalmas, vibráló épületei mögött.

› Hogyan tudod hasznosítani ezt a tudományos fokozatot?
A doktori címmel megszerzett tudást szívesen hasznosítanám az oktatásban. A
Vándoriskolában 2010 körül néhány évig
szerveztem a programokat, és most Salamin
Ferenc mellett ismét részt veszek a programszervezésben, de szívesen tanítanék egyetemen is. Volt erre irányuló kezdeményezés, de
végül még semmi nem kerekedett ki belőle.

› Mint mester, hogyan tudsz kapcsolatot teremteni a következő generációval,
a mai vándorokkal? Vannak elképzeléseid
a Vándoriskolával kapcsolatban?

Két nagyon szép év volt 2010 és 2012
között, ekkor a Vándoriskolának segítettem. Jó társaság volt, mindenki dolgozni akart, én pedig olyan programokat
szerveztem, amelyek engem érdekeltek.
Kézművesmestereket, kiállításokat látogattunk, Pap Gábort, Molnár V. Józsefet, Kunkovács Lászlót hívtam előadni,
az Egyesülés főépítészeinek településeit
jártuk végig a mesterekkel. Szerencsére
a többiek is örömmel vettek részt ebben
a „játékban”, amit a korábbi vándoriskolás évfolyamok mintájára félévente
egy-egy füzettel meg is örökítettünk.
Tavaly Salamin Ferenc kérésére kezdtem ismét a Vándoriskola programjának
szervezésében részt venni, koordinálni a
programokat. Tavasszal a pandémia keresztülhúzta a számításainkat, de Fülöp
Tibor építészkollégám, Vasboldogas�szony település főépítészének korábbi
javaslatát elővéve egy nagyon izgalmas
pályázatot vittünk végig a település
központjának megújítására. A vándoriskolások mellett az Erhardt Gábor által
vezetett BME Szerves Építészet tantárgy hallgatói is részt vettek a munkában, amit egy kirándulással, a terveket
a falu közösségének bemutató gyűléssel
zártunk le. Ez a munkánk megtekinthető
a www.orszagepito.net honlapon.

› Mi a véleményed a Vándoriskola jelenlegi helyzetéről?
A Vándoriskola az Egyesülés egyik legfontosabb intézménye, ugyanakkor az
elmúlt években sajnos nem fordítottak
rá elegendő energiát a mesterek. Ez valószínűleg összefügg a lassan végbemenő generációváltás feladatával. Van feladatunk, igyekszem kivenni a részemet
ebből a munkából.

› A KKE 30 konferencián erős mondatok
is elhangzottak a jövő generációival
kapcsolatban. Mit gondolsz ezekről?
Mi lehet a te korosztályod feladata ebben a helyzetben?
Az Egyesülés első generációs mesterei
között nagyon erős a kötelék, ez azonban nem jött létre a következő generációk között. Sok olyan Vándoriskolát
 Üzletház, Nagykapos

végzett, kitűnő építészt látok, aki magányosan dolgozik a fővárosban, illetve valahol vidéken. Vagy nem tudnak,
vagy nem is akarnak két-három fősnél
nagyobb irodát létrehozni, a kapcsolatuk az Egyesüléssel, a Vándoriskolával gyenge. Ugyanakkor a jelenlegi
építőipari struktúra nagyobb irodákat
követel, amit lehet nem szeretni, de ha
észrevehetőek akarunk maradni, akkor
erre választ kell tudni adnunk. A mi
korosztályunk felelőssége, hogy a közös értékekre koncentrálva erősítsük a
kapcsolati hálónkat. Ez nehéz feladat,
mert hajlamosak vagyunk túlságosan
belemélyedni a saját munkánkba, pedig
időt és teret kell hagyni a közös programokra, előadásokra is! A közösség erejét mindenki elismeri, meg kell hát hozzá találni a testre szabott feladatokat
is. A kapcsolat erősítésére jó eszköz az
Országépítő folyóirat nyomtatott és internetes felülete, vagy a fiatalabb mesterek bevonása a Vándoriskola programjaiba. Az Országépítő folyóiratnak
2012 óta vagyok szerkesztőbizottsági
tagja. Az én ötletemre indult a Vándorokból mesterek sorozat, amelyben
a végzett, mesterré vált vándorisko-

lásokat mutatjuk be egy interjú keretében, és egy épülettel. Jó végignézni
az impozáns sorozatot, ez erőt adhat
mindenkinek. Tavaly óta az internetes
felület főszerkesztőjét, Erhardt Gábor
barátomat is kéretlen tanácsaimmal
nyomasztom a honlap fejlesztése ügyében. Mivel ez teljesen új eszköz számunkra, lassan alakul ki a struktúra,
de haladunk. Mára nyugodt szívvel
ajánlom minden építészet iránt érdeklődő figyelmébe a www.orszagepito.net
internetes folyóiratot.

› Vándorlásod után csatlakoztál a Triskell
műterméhez. Milyen feladatokat, tervezési munkákat végzel a Triskell Építészirodában?
A Triskellben egyrészt az irodai élet szervezésében veszek részt, a Facebook oldalt és a honlap frissítését kezelem, épületlátogatásokat, előadásokat szervezek,
a kollégák tervfeldolgozását segítem,
terelgetem. Másrészt szép feladatok is
megtalálnak: több tanuszoda adaptációját, Gárdonyba játszóházat, Inárcsra általános iskolát terveztem az elmúlt egykét évben. Jelenleg egy II. kerületi iskola
bővítése van a rajzasztalomon.

Vándorokból mesterek



Aula. Általános iskola, Inárcs.
Látványter v: Robitscko Davor


Madártávlat.
Általános iskola, Inárcs.
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› Az irodai munka mellett önálló munkáid is vannak, és főépítészi feladatokat is
ellátsz. Hogyan segítik egymást ezek a
tevékenységek?
A Vándoriskolából, illetve az Országépítő
szerkesztőbizottságából ismerem Kuli
László építészkollégámat, barátomat,
aki 2015-ben Budajenő alpolgármestereként ajánlott főépítésznek a településvezetés figyelmébe. Három nagyon szép,
sűrű és sok munkával járó évet töltöttem
Budajenőn. Új HÉSZ készült ebben az
időszakban, Településarculati Kézikönyvet és Településkép-védelmi rendeletet
készítettem Légárné Gulyás Rita kolléganőmmel, akinek személyében kiváló szakembert és embert ismerhettem
meg. A főépítészi feladat fontosságának
gondolatát Makovecz Imrétől kaptuk
a Vándoriskolában. Ő gazda szemléletű főépítészt javasolt minden településnek, aki saját példamutatásával és
döntés-előkészítő munkájával elősegíti,
hogy „az emberek a bennük szunnyadó
vágynak megfelelően magasabb rendű
életet tudjanak élni”. Nem több ennél
a munkánk, de ha hajlandóak vagyunk
egy pillanatra ezt végiggondolni, éppen
elég ez! A személyes példamutatás fontos része ennek, miszerint a főépítész az
építési szabályokkal ne csak az asztal
egyik oldalán ülve foglalkozzon, hanem
tervezőként is használja és ismerje meg
azokat, tervezési munkájával adjon példát a településen élőknek, és ugyanúgy
a településen dolgozó többi építésznek.
Sok településen futok bele olyan építési
előírásba, ami értelmetlenül túlszabályozott, látszik rajta, hogy a készítők számára nincs visszacsatolás a szabályozás
használói részéről. Az értelmetlen túlszabályozás (akár a jó szándék ellenére is)
elidegeníti a település lakosságát a szabályozástól, ahelyett, hogy megértenék,
hogy a szabályozás célja a támaszkodást
segítő korlátok. Makovecz Imre szerint a
jó házhoz kőlábazat, fehér falak és piros
cseréptető kell. Ha a szakma és az építtetők csak ezt betartották volna az elmúlt
harminc évben, akkor sokkal minőségibb,
egységesebb épített környezet venne körül minket és gyermekeinket. Ehelyett
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eskedő, magamutogató házak helyett
az összhangra, illeszkedésre odafigyelő
épített környezet nagy értéket jelent.
Hajlamosak vagyunk ugyanis elfelejteni,
hogy épületeinket szerencsére nem lehet
a ruhatárhoz hasonlóan háromévente lecserélni, hosszabb távon kellene
tudni gondolkozni!

az ország jelentős részében nagy lelkesedéssel követik az ötévente változó
divatokat, a szomszédhoz, az épített
hagyományhoz való illeszkedés fel sem
merül, vagy csak kitekerve jelenik meg.

 M a g t á r, B u d a j e n ő . F o t ó : K e d v e s Z s ó f i a

A jó érzékű főépítészek (és az őket támogató településvezetés) munkája szerencsére meglátszik azokon a településeken, ahol határozott és jó koncepcióval
viszik a főépítészi hivatalt. Az egyéni-
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A főépítészi munka mellett én is több
tervezési munkába folytam bele Budajenőn. A településnek sokéves előkészítő
munka után lehetősége adódott a késő

gondolatok jó példájaként:miként mentsünk meg egy több száz éves épületet
úgy, hogy az eredeti értékei megtartása
mellett a mai kor követelményeinek is
meg tudjon felelni. Konferenciatermet,
zarándokszállást, és a nemzetiségi zarándoklatokat bemutató kiállítóteret
alakítottunk ki benne. Kívülről csak egy
lifttornyot építettünk az épülethez, ami
igazodik az eredeti architektúrához, annak szerves folytatásaként hat a szemlélődő számára. Nem az ellentéteket
akartam kihangsúlyozni egy méteres
falakkal és apró nyílásokkal épült mezőgazdasági raktárépület és egy modern

számomra, hogy az épületet a helyi
közösség szereti, és a szakma is számos díjjal jutalmazta: Pro Architectura
és Icomos díjat kaptam a tervezéséért.
A magtár mellett egy energetikai pályázat keretében másfél hónap alatt kellett
a szintén műemlék egykori skót bencés
rendház, jelenleg iskolaépület felújítási
terveit elkészítenem. Itt Klaniczay Péter
műemlék-felügyelő segítségével a klas�szikus szerkesztésű, pallótokos nyílászárók világát ismerhettem meg. A pályázati rendszer időbeli megcsúszása miatt
még készítettük a terveket az emeleti
ablakokra, amikor a földszintieket már

barokk magtár felújítására és bővítésére.
A 18. században épült műemlék épület az
egyik mestermunkám volt a doktori dolgozatomban, az abban megfogalmazott

funkciójú lift között, hanem a doktori
témámra visszautalva, a „közösen érthető szavakat, építészeti mozdulatokat” kerestem. Fontos visszacsatolás

gyártotta Szabó Tamás asztalosmester
a szomszédos faluban, Perbálon. Júniusi
melegben, péntek délután (hátunkban az
órák óta távozásra kész takarítóval) fűré-

› Tervezési munkát is hozott a főépítészi
megbízás?

Iskolaépület, egykori skót bencés rendhá z, Budajenő. Fotó: Kedves Zsóf ia


Családi há z, Zugló, Budapest.
Fotó: Baumit/Bognár Benedek
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Családi ház, Budajenő.
Fotó: Frenkel Edwina
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› A díjazott munkáid komplex tudást
igénylő, ritkaságszámba menő szép feladatok. Teljesen más lépték a családi
ház, amit sokan alantasabb munkának
tartanak a szakmában.

óvodafelújítás készült el. Tervek készültek
egy minibölcsődére, társasházi beépítésre,
és az egykori Zichy-kastély felújítására is.
Úgy érzem, hogy a megvalósult beruházások megerősítik a település közösségét: az

építéshez mindenki hajlandó hozzátenni
a saját erejét. Dupla öröm az ilyen munka
keretében elkészült felújításokat, épületeket látni.* A másik három települést alkalmanként segítem főépítészi munkámmal.

Az egyéni tervezői munkáim keretében
készülő családi házak, villák, kisebb középületek, éttermek tervezését én egyrészt
örömmunkának tartom, mert szeretek
családi házat tervezni, megtalálni a helyhez és az építtetőkhöz kapcsolódó megoldásokat, másrészt kicsit laboratórium
is ez, ahol kicsiben, a megvalósulásig végigkövetve próbálhatok ki megoldásokat,
részleteket, tömegkapcsolatokat. Ráadásul szerencsére a családi házak egész
gyorsan meg is épülnek, így megkapom
az építés, az elkészülő épület örömét is.

szeltük az ablaktokokat, hogy kiderítsük,
melyik mögött van kőkeret, és melyik került vakolt nyílásba. Soha nem felejtem
el, amikor a 40. oldalhoz közeledett a
konszignáció, és Péter az Örökségvédelmi Hivatal irodájában kijelentette egy
ablakszárnyról, hogy az nem 43, hanem
csak 35 mm, korábbi szerkezet, meg kell
őrizni. Nem voltam kifejezetten boldog,
de amikor másnap a helyszínen ellenőriztem az ablakot, kiderült, hogy igaza
van: az a két ablakszárny 8 mm-rel keskenyebb, mint a többi, talán 30-40 évvel
korábban készültek... Külön egyeztetést
folytattunk a gittről és a festék minőségéről, tartalmáról. A mai egyen ablakprofilú világhoz képest egy valaha nagyon
gazdag szakmai tudásba pillanthattam
bele. Az iskola felújításáért a következő évben a Magyar Építőművészek Szövetségének Vedres György-díját kaptam.

› Jelenleg hol vagy főépítész?
A budajenői főépítészi munkám véget ért,
jelenleg Zichyújfaluban és három nógrádi településen, Alsópetényben, Nézsán
és Legénden vagyok főépítész. Ezek más
karakterű, kevésbé intenzív munkát jelentenek. Zichyújfaluban évek óta segítem a
településvezetés fejlesztési céljait építésztervekkel, ötletadással. A nyáron éppen a
Magyar Falu Program keretében elnyert
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* Ezt a munkámat a Magyar Művészeti Akadémia Ösztöndíj Programjának a támogatásával végzem.

MASTERS TURNES INTINATERS
Architect Balázs Csóka graduated from the Faculty of Architecture of the Budapest University of Technology in 2005, followed by a degree earned at the
Itinerant School of the Kós Károly Association. He is a Master Architect, the recipient of the 2013 Év vályogháza (Adobe Home of the Year) Award and the
winner of the Pro Architectura Award in 2018. Also, he is the editor of the Országépítő magazine.
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BORÁSZATOK
To k a j - H e g y a l j a
Építészet, szöveg: Salamin Ferenc
F ot ó : S z á n t ó Ta m á s
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Magyarország első közösségi borászati üzemei és beszerzési központja a tokaji
történelmi borvidéken épült fel. Ezek a feldolgozók teljes körű segítséget nyújtanak
a szőlőfeldolgozásban és borkészítésben a borvidék termelőinek. A gazdák a szürethez
szükséges eszközöket is bérbe vehetik az üzemektől, de azok fő feladatukként vállalják
a magántermelők szőlőjének feldolgozását, a bor és pezsgő erjesztését, érlelését,
palackozását, valamint a palackozott italok szakszerű tárolását. Ezenfelül a borászok a
Beszerzési Központban kedvező áron vásárolhatnak a szőlőműveléshez, borkészítéshez
szükséges alapanyagokból és eszközökből is.

A kormány 2016-os határozatával támogatta a Tokaji Hegyközségi Tanács
projektjét, a Közösségi Infrastruktúra
Programot. A megvalósításra létrehozták
a Tokaji Közösségi Központ Nonprofit
Kft.-t, amely a beruházást lebonyolította, valamint felépítette és üzemelteti az
épületeket, a szolgáltatásokat. A programban három Közösségi Borászat (Bodrogkisfalud, Hercegkút, Tállya), Beszerzési Központ (borászati szakáruház,
Bodrogkisfalud), borvidéki kutatóközpont (Tarcal), mobil infrastruktúra (palackozás, címkézés, szűrés), a gépi szőlőművelés eszközei, és további speciális
tevékenységek (precíziós oltványültetés,
tartósítószer-mentes musttöltés, gyöngyöző és habzó borok palackozása,
pezsgősítés-leforgatás-degorzsálás) elemei valósultak meg.
A 2019. novemberi megnyitón már a közösségi borászatokban készült 2018-as
borokat lehetett megkóstolni. A borokhoz válogatott hegyaljai sajtokat és sonkákat, helyi kézműves kenyereket kínáltak. Pásztor Péter borász, a Közösségi
Központ ügyvezetője köszöntőjében így
fogalmazott: „Épületet avatunk, programot zárunk, de igazán egy közösségi
sikert ünnepelhetünk a mai napon. Egy
olyan sikert, amihez valamennyi itt jelen
lévő meghívott közös hitére, munkájára
és kitartására szükség volt, egy olyan
sikert, amely csak a kölcsönös bizalom
jegyében születhetett meg… A Tokaji
Borvidék Hegyközségi Tanácsa a program minden elemével segíteni kívánja a
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helyben gazdálkodók munkáját. A Beszerzési Központon keresztül biztosítjuk
a kedvező alapanyagárakat, a szolgáltató borászati központok által a korszerű, magasabb minőségű és innovatív
termék-előállítást. Ezáltal javul a szőlészet és borászat jövedelmezősége, a
Tokaji Borvidék fenntarthatósága.”
Molnár Péter borász, a Tokaj Borvidék
Hegyközségi Tanács elnöke beszédében
többek között kiemelte: „Azt gondolom,
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Az építtető Hegyközség részéről a megvalósulást irányították:
Prácser Miklós akkori elnök,
Pásztor Péter ügyvezető
A Közösségi Borászatok tervezői:
Vezető építész tervező: Salamin Ferenc
Építész tervezőtársak: Erhardt Gábor, Salamin Miklós, Salamin Pál
Építész munkatársak: Gyetvay Enikő, Révai Virág, Wehofer Rudolf
Statika: Pataki Zoltán, Donáczi Péter
Épületgépészet: Erhardt Péter
Épületvillamosság: Münnich Gábor
Közmű, út: Bíró Károly
Tűzvédelem: Farkas Gábor
A projekt további épületeinek építész tervezői:
Erhardt Gábor (Kutatóintézet irodaépülete),
Salamin Pál (Beszerzési Központ)
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hogy a világ egyik legkülönlegesebb borvidékén élünk. Mi, akik itt élünk és dolgozunk, nap mint nap érezzük ezt. A szakmai szempontból szinte tökéletesnek
mondható klimatikus és geológiai adottságok mentén évszázadok alatt kialakult
szőlészeti és borászati munkát, és az ennek mentén kialakult gyönyörű tájat az
UNESCO világörökségi címmel ismerte el
2002-ben… Tudni kell időnként megállni
és ünnepelni elért eredményeinket. Ma
ünneplünk, de holnap már újra indul a
munka. A világ legszebb szakmája a miénk, és a világ egyik legkülönlegesebb,
legjobb borvidékén dolgozhatunk. Hogy
hogyan fognak utódaink megítélni minket? Milyen borvidéket hagyunk rájuk?
A lehetőségeink jók, de a sikerért nekünk
kell megharcolnunk, rengeteg munkával.
Teszünk érte, közösen.”
Az eredmények, a kiváló borok és ízes
helyi sajtok mellett felmerülnek építészeti kérdések is. Miért lett ilyen ez a
három épület, amely − mint három egyre

nagyobb testvér − nyújtózkodik három
település szélén, a táj és a város határán? Tokaj vidékén hagyományosan
nem voltak a tájban borászatok, a szőlőt bevitték szüretkor a településre,
és ott préselték, ott tették hordókba a
híres pincékben. Csak néhány nagybirtokos és báró épített egy-egy borházat
a szőlőben, de bort azokban sem tartottak, pincék nagyrészt azokhoz sem
tartoztak. Az 1990-es években jelentek
meg nyugati tulajdonosok befektetései
nyomán a tájban az ún. château típusú
borászatok, melyekben minden − a szőlő
préselése, a must erjesztése, a bor kezelése, érlelése, tárolása, palackozása,
kiszerelése, nagy tételes eladása – egy
helyen történik. Ezek a château-k sokszor a bor logójaként, a brandépítés
elemeként is viselkednek: a látogatót az
épület és a bor igényessége együttesen
készteti vásárlásra, melyet hazatérve is
folytat majd − az emlékek hatására. Ha
a château jelleget a borászat különleges
megformálásaként, az imázsépítés ele-

Alaprajz, Hercegkút
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Metszet, Hercegkút

meként fogom fel, akkor ilyen karakterű
igényes épületek gyakran a településeken belül is megjelennek. Szerencsésnek
mondhatom magam, hogy több borászat
tervezésében részt vehettem Tokaj környékén. Többek között a a Degenfeld-,
a Királyudvar-, a Tokajicum-, a Patricius-,
a Szepsy-, a Demeter Zoltán-, vagy az
Erzsébet-pince borászatoknál. Nagyszerű borászokkal dolgozhattam együtt, az
ő gondolkodásuk sokban hasonlít az építészéhez, hiszen őket sem elsősorban a
pénz mozgatja, hanem egy csodás alko-

tás (a legjobb bor) létrehozása. A borkészítéshez is imaginációs képesség szükséges: a több év múlva létrejövő borhoz
vezető utat kell előre elképzelni és felépíteni, a szőlőtelepítésen és -művelésen,
a szüreten, a préselésen át az erjesztés,
az érlelés, a palackozás, a tárolás, a címke és doboz tervezése, valamint a kóstoltatás és az eladás folyamatáig.
A másik alapvető építészeti kérdés, hogy
hogyan viszonyulunk a helyi építészeti kultúrához, van-e egyáltalán ilyen, és kell-e ez-

zel foglalkozni? Vagy elég a nemzetközi és
hazai építészeti trendeket e keleti vidékre
„lehozni” („Nesztek, kultúra!”), ahogy az ma
már általánossá, sőt divattá vált egyes építészek körében? Harminchárom évi főépítészség után és a világörökségi tervtanács
tagjaként szerzett tapasztalatokkal nekem
úgy tűnik, hogy csak az építészek kis hányadát érdekli a helyi építészeti karakter,
a regionális értékek, amelyekben pedig
kiemelkedően gazdag Tokaj-Hegyalja,
hiszen többek között éppen ezt értékeli,
és ezt védené a világörökségi státusz.

COMMUNI T Y W INER IE S IN T OK A J-HEGYA L JA
Hungary's first community winery and procurement centre was built in the historical wine region of Tokaj. With its regional character and elements of a wouldbe brand identity, the winery hall was intended as a model for the Tokaj-Hegyalja region. Since the wines made here will be largely marketed as products of
various private producers, it is not necessary for the building to represent any particular brand, even though they are preparing to sell their own brand of wines
as well. Community function and state funding required the application of the architectural minimum. In the same time, the project was designed to represent
the discerning taste and culture of the community of Hegyalja. Due to similarities in the designing phase, the three buildings of different sizes are similar to each
other. However, the buildings are scattered across the landscape in a functional fashion, in the sequence of the technological processes applied. In an engaging
fashion, the simple mass of the archetypal industrial structure incorporates materials and details that are characteristic to the location.
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A közösségi borászatok három eltérő nagyságú épülete a tervezési program azonos
jellege miatt hasonló, de a házak egyre nagyobb méretben és a telek adottságának
megfelelően helyezkednek el, a hatalmas
terek kapcsolódásai a funkció logikáját, a
technológia szükséges folyamatait követik.
Az egyszerű tömegformálás, az archetípust
idéző üzemi épületforma mellett reményeim
szerint megjelenik az egyediség, az anyagok
és részletek jellegzetes hegyaljai karaktere is.
Három lehetőség van a tervtanácsi tagok, a főépítészek előtt a borvidékre készülő tervek érzékenyítésére. A tehetséges építészek között általános a legújabb
internacionalista trendek követése, és
megsértődnek, ha jelezzük számukra,
hogy ez nem a Champs-Élysées vagy
Chicago-külső, annál sokkal több – számunkra. Szerencsére már vannak, akik
a tervtanácsi javaslatra történő áttervezés után elismerik, hogy tényleg jobb
lett a ház azáltal, hogy a helyi karakter
is beépült a tervbe. A kevésbé tehetséges építészeknél hatványozott a folyóiratokból, netről átvett látványos elemek
átgondolatlan egymáshoz rendelése, és a
helyszín értékei iránti érdeklődés hiánya
(„Hát nekünk ezt tanították az egyetemen…”). Náluk az eredményes módszer
sokszor a tervbe belerajzolás, a kezüket
fogva áttervezés. Az építésznek nehezen
nevezhető tervezőknél pedig legtöbbször
a legnagyobb ipari, mezőgazdasági, vagy
pénztermelő borászati csarnokok tervezése landol − itt a teljes elutasítás, vagy
a tervbe az apró részletekig beleszólás
lehet csak eredményes. A csarnokok az
ipari termékek személytelensége miatt
amúgy is nehezen válnak építészetté,
még tehetséges kézben is.
A sokéves tervtanácsi munkának köszönhetően szerencsére ma már egyre több építész fedezi fel Tokaj-Hegyalja hangulatát,
jellegzetességeit, és alkalmazza építészetében. Ennek bemutatását kezdeményezte ez év nyarán Demeter Ervin kormánymegbízott egy kiállítás, és Az év legjobb
tokaj-hegyaljai terve díj odaítélésével.
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Az előbbiekben jelzett körülmények
között a közösségi borászatok tervezésénél az igényes üzemépület tokajhegyaljai alaptípusát próbáltam megteremteni, amely csarnok, egyben hordoz
regionális karaktert is, és egyes részleteiben brandépítő elemeket mutat. Az itt
készülő borok nagyrészt különböző magántermelők termékeiként fognak megje-

lenni, ezért nem szükséges, hogy az épület egy bizonyos márkát képviseljen (bár
ma már vannak saját márkájú boraik is).
A közösségi funkció és az állami forrásból
való megvalósulás egyfajta puritánságot,
építészeti minimumot, de koncepcióm
szerint egyben a világ számára a hegyaljai
közösség igényességét, magas színvonalú
kultúráját is kell hogy képviselje.

Hogy sikerült-e ezeket az építészeti célokat elérnem, azt majd az utókor dönti
el. Remélem, hogy nem kortárs, hanem
kortalan építészetnek fogja tekinteni az
első magyar közösségi borászatokat.

Gerecse kapuja látogatóközpont
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GERECSE KAPUJA
LÁTOGATÓKÖZPONT
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A látogatóközpont tervezésénél tudatosan alkalmaztam a bánhidai sziklára leszálló,

Építészet, szöveg: Dévényi Sándor
Fotó: Dénes György

Árpád népét Kárpátiába vezető turulmadár szimbolikáját. A tájat uraló, 1907-ben
felállított turulszobor Donáth Gyula alkotása. A tatabányai turul-emlékműtől mintegy
százötven méterre fekvő látogatóközpont a Gerecse természeti értékeit bemutató
tanösvény kiindulópontja.

„IGEN, EZ EGY MADÁR.
TALÁN SAS, VAGY SÓLYOM?
KÉT, KITERJESZTETT
SZÁRNYA ALATT EMBERI HAJLÉK .
TESTE NINCS. TESTE A KAPU,
MELYEN ÁT A GERECSÉBE JUTSZ.”
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A megbízást a tervpályázatot követő
lakossági szavazás eredményeképpen
kaptam meg. Az épület egy madarat formáz, szárnyai alatt kiállítótérrel és étteremmel. A kapu két, közel szimmetrikus
félre osztja az épületet. A bejárattól
balra, nyugatra, a turul felé, a vendéglátó, míg jobbra, keletre, a kiállító rész
található. A természetbe vezető kapu
– kétszeres szűkülettel erősítve – az
erdőre fókuszál. Innen indulnak a sétautak a Gerecse Tájvédelmi Körzet látványosságai felé: a geológiai, bioszféra
és történeti tanösvényekhez, a Szelimbarlanghoz, és az erdőbe. Néhány éve
pazar panorámájú via ferrata útvonalak
várják itt a különböző felkészültségű
kalandorokat.

THE GATE TO THE GERECSE
Erected in Tatabánya in 1907, the mighty Turul sculpture that rules over the landscape was created by Gyula Donáth. A nature trail showcasing the natural riches of
the Gerecse Mountains begins at the visitor's centre located at about 150 meters from the memorial. The centre was designed to resemble a large bird that shelters an
exhibition space and a restaurant beneath its wings. The catering section is in the western wing, to the left of the entrance and towards the Turul, while the exhibition
area is located in the eastern wing. Beyond the double-structured entrance, the path leads into the heart of the forest. This is the starting point of walking tours to the
sights of the Gerecse Landscape Protection Area—educational trails offering rich knowledge about the geology, the biosphere and the history of the nearby Selim
Cave and the forest. Also, for a few years now, via ferrata routes have been offering lavish panoramas for the more adventurous visitors.
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Vezérszinti alaprajz

Építészet: Dévényi Sándor DLA
Építész munkatárs: Pap László
Kiviteli terv: Csőre Imre, Tóbiás Tamás
2018
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Az épület bejárati kapubálványai a
hegyormokat idézik: három orom három
gerecsei kőből. Az alacsony, 50 cm magas, ülőpad funkciójú csiszolt tardosi
vörösmárványból; a középső, magasabb durva, hegyeselt felületű, szürkés
homokkő; a legnagyobb, a „szárnyas”
kapuoldal pedig travertinre vágott,
mattcsiszolt süttői mészkőből. Ez utóbbi fordul be a kapu-folyosó két oldalára
is, melynek mennyezete látszó-fa szerkezetű. E hasítékból a szárnyak felé
kiállítótérbe és étterembe juthatunk, a
kapualjból kiszolgálóhelyiségek és egy
mászófelszerelés-kölcsönző nyílik.
Az egyik szárny alatt nagy belmagasságú, nyitott, látszó-fa fedélszékes helyiség található. Egy tematikus kiállítótérnek ad otthont, ahol interaktív kiállítás
keretében játékos formában ismerkedhetnek meg a látogatók a turulmadár
mondavilágával, a környék történelmi,
geológiai és természeti értékeivel. Ebben a térben található a recepció és az
információs pult, ami egyúttal egy ajándéktárgyboltnak is helyet ad. A tetőtér
egyik felében konferenciaterem található, ahol egy osztálynyi látogatónak előadást, vetítést lehet rendezni, tanácskozásokat lehet tartani, az alacsonyabb
belmagasságú helyiségek fölött ugyanis
monolit vasbeton födém készült. A technikai helyiség a déli szárny tetőterében
található. A két tetőtér között híd biztosítja az átjárást.
A kapu-folyosóról a déli szárny alatt
egy étterembe lépünk, jobbra bárpulttal
és söntéssel. Az étterem szintén nagy
belmagasságú tér, nyitott, látszó-fa
fedélszékkel. A középső főfal pillérekkel, pillérfőkkel, főpárkánnyal tagolt,
vakolt és törtfehérre festett. A hetedik
pillérnél nyitott kandallót terveztünk.
Eltolható üvegablakok és teraszkijárat
teremt kapcsolatot a kerthelyiséggel,
a látványkonyha egyidejűleg 50-60 vendég étkeztetéséhez elegendő.
A nagy terek fafödémei a pillérsoros
középfőfalra és a kőburkolatú homlokzati pillérekre támaszkodnak. A tető
szerkezetét a tető „lépcsőinél” rétegeltragasztott fa, kéttámaszú gerendák
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tartják. A gerendák alsó és felső övére
a tetősík lépcsőzését követően egyméterenként támaszkodnak fel a tető
héjalását tartó szelemenek. A homlokzati nyílászárók faszerkezetűek, az
üvegfalak részben eltolhatóak.
A táj bukolikus érintetlenségét a lehető
legnagyobb mértékig meg kívántuk tar-

tani. Az épület környezetének tervezése
sajnos nem a mi feladatunk volt. A látogatóközpont és a turulszobor közötti
fás-ligetes terület gyepfelületét és zúzalékos sétaútjait idővel felújították, új
ülőpadokat, szeméttárolókat, pihenőket
helyeztek el. Az épületet 2018-ban vehették birtokba a látogatók.

Egy zöld metropolisz
– Sencsen
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A vá r o s
Kína déli részén a Guangdong provincia tartományi székhelyeként is működő
szubtartományi jogú város Sencsen. Közvetlenül határos a Dél-kínai-tenger partján
elterülő, 263 szigetből álló Hongkong városával. A 70-es években még alig 30 ezer fős
vásár- és halászfaluból megapolisszá fejlődött nagyváros mára magáénak tudhatja az
ország legforgalmasabb kikötője címet, helyet ad a legnagyobb és legsikeresebb kínai
vállalatoknak, és a Kínában található külföldi befektetések egyik kiemelkedő központja, mely az ezredfordulóra a világ egyik leggyorsabban fejlődő városává nőtte ki magát.
Az 1979-ben városi rangra emelkedett falu gyors fejlődését a vasútvonal fejlesztésének és egy új gazdasági modell bevezetésének köszönhette, népessége napjainkra több
mint 400-szorosára növekedett.1

tet hozzanak létre a hazai vállalkozások
és a külföldről beáramló tőkebefektetések
számára, a politikai elit pozícióját nem
befolyásolva. A terv sikeresnek bizonyult.
A kiemelt övezetek számára megengedett
külgazdasági nyitás és a 2000-es évekig
érvényben lévő gazdasági ösztönzők, mint
pl. adó- és vámkedvezmények, lakhatási
támogatás, illetve kötvénykibocsátás hatására megindult egy gyors technológiai
fejlődés, előmozdítva és fenntartva az
innovációt és a növekedést Kína más régióiban is.2

EGY ZÖLD
METROPOLISZ
Sencsen

Vá r o s t er ve z é s, vá r o s f ejlő d é s

Szöveg, fotó: Botka Szilvia
Lianhuashan park
– rekreáció sokféleképpen

SHENZHEN–A GREEN METROPOLIS
Shenzhen is a major sub-provincial city in and the provincial seat of Guangdong province in southern China. In the 1970s, it was nothing more than a
backwater fishing village of merely 30,000 inhabitants. However, by the turn of the millennium, it had expanded into one of the fastest growing cities
in the world. Most of the city parks in Shenzhen still preserve ancient symbols reminiscent of classical Chinese gardens. The entire system of symbols
cannot be perceived in a single glance. As the visitor passes by the details of the landscape, new opportunities arise for meditation and introspection.
All city parks, however small or large, are dominated by an impressive background of skyscrapers.
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K í s ér let a vá lt o z á s r a
Mao Ce-tung halála után a szegénységben élő Kína gazdasági fejlődését megfogalmazó új irányelvek részeként megszületett a Különleges Gazdasági Övezetek
koncepciója. 1980-tól Sencsen válhatott
ilyen speciális területté, a programban
részt vevő régiók között elsőként. A Különleges Gazdasági Övezetek vezetői viszonylag szabad kezet kaptak, önálló gazdasági szabályokat alkothattak − eltérően
az ország többi területétől. A cél az volt,
hogy egy liberálisabb gazdasági környeze-

A kínai reform, a nyitás és modernizáció
atyjának, Teng Hsziao-pingnek, valamint
a városvezetésnek és a városfejlesztésnek köszönhetően több terv is kezdett
kirajzolódni a város gyors fejlesztésére.
Az 1986-ban meginduló építési munkálatok során hat csomópontot − növekedési gócpontot −, és az ezeket összekötő autópályákat építették meg. 1996-ra
az urbanizáció ugrásszerű növekedésével a különleges zóna már 645 négyzetkilométer nagyságúra növekedett, majd
további 1000 négyzetkilométer földterület bevonásával tovább bővült, a szükséges infrastrukturális fejlesztésekkel
(autóutak, metró stb.) együtt. A 2000ben készült városfejlesztési tervek már

nem számolhattak túl sok beépítetlen
területtel, de a nagy kiterjedésű zöldfelületek csökkentése helyett inkább a
régebbi építésű, alacsony lakósűrűségű
épületek megújításával biztosították a
város bővülését. Mára Sencsen területe több mint 2000 négyzetkilométert
foglal el, lakóinak száma 2017-ben 12,5
millió fő volt.
Az urbanizáció ilyen mértékű növekedése a világon egyedülálló. És itt még
nincs vége. A kínai kormány további
terveiben a Gyöngy folyó deltájában
elhelyezkedő városok, köztük Sencsen,
Hongkong, Kanton és Makaó hatalmas
megapolisszá olvadnak össze, mely a
Greater Bay Area nevet fogja viselni.
Ez nemcsak fizikai összekapcsolódást,
hanem gazdasági, kulturális és politikai
integrációt is jelent majd. A gazdasági
növekedésen túl remélhetőleg fontos
modell van kialakulóban a fenntartható
együttműködésre Kína és a világ más országai között. 2

Források:
1 https://hu.wikipedia.org/wiki/Sencsen
2 http://www.geopolitika.hu/hu/2018/04/11/
Shenzhen-a-kinai-sikertortenet/
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Licsi park – kőtenger
Nemzetközi Kert és Virág Expo park
– víz fölött kanyargó híd faragott gránitból
Nemzetközi Kert és Virág Expo park
– romantikus kép há z zal, tóval, híddal
Central park
– hagyomány és modernitás békességben
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Sencseni látkép Hongkong irányába

S z imb olik a

Az ott töltött hetek során igyekeztem eljutni a közel 13 millió lakót számláló település hongkongi határ és a tengerpart
felé eső központi városrészének néhány
érdekesebb pontjára. A felhőkarcolók
közé ékelődő közösségi terek, a burjánzó
zöldfelületek felkutatása tömegközlekedéssel vagy gyalogosan igazi kihívást jelentett. A nedves szubtrópusi éghajlatú
országrészben az augusztus hónap a legforróbb, 26-32 fokos átlaghőmérséklettel. Ez a monszun időszaka: a folyamatos
napsütést csak a heves záporok szakítják meg, napjában többször. A páratartalom ehhez igazodik: 70-95%-os, eső
után páraköd van, és amikor nem esik,
akkor is vizes minden. Ezen a tájékon az
esernyő a mobiltelefon után a második
legfontosabb használati eszköz.
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L á t oga t á s a v ilá g t ú l s ó f elén
2019 augusztusában lehetőségem nyílt családi kísérőként eljutni a világ egy tőlünk
távoli pontjára, Kínába, annak is egyik legfejlettebb déli szegletébe, Sencsen városába. Látogatásom során betekintést nyertem a metropolisz hétköznapjaiba, egyszerű szemlélődőként felfedezve azt a nagyvárosi környezetet, amelyben az emberek
mindennapjaikat élik.

P a r kok
Meglepő volt számomra, hogy a mindössze 40 éves Sencsenben a több lépésben
megtervezett városszerkezetnek és a célzatos táj- és városépítészeti elgondolásnak
köszönhetően a nagy népsűrűség ellenére milyen sok a zöldfelület és a park. A délkelet felől hegyekkel határolt, hosszú és keskeny formájú város szövetébe tudatosan
illesztett parkok viszonylag egyenletesen tagolják a sűrű beépítésű gyári, lakó- és
irodaövezeteket.
A metropolisz kiterjedése a parkok méretében is tükröződik: egyenként látogatva
őket sem volt elég egy nap, amiért a kimerítően páradús levegő is felelős lehetett.
Itt persze nem kell senkinek túl messzire utaznia ahhoz, hogy lehetőséget találjon
az elvonulásra, meditálásra vagy rekreációs parkhasználati igényeinek kielégítésére,
hiszen a környezetében bizonyosan talál egy erre alkalmas nagyobb zöldfelületet.
A lakóhelytől távolabb eső parkok is viszonylag gyorsan megközelíthetők a várost
minden irányból átszövő metróvonalakon.

A legtöbb városi parkban jelen vannak
a jól nyomon követhető ősi szimbólumok, melyek a klasszikus kínai kerteket
idézik. Hangsúlyos látványelemként, de
valamilyen közösségi funkciót is betöltő,
táncnak, sportolásnak, elmélkedésnek
helyet adó fedett épületek, díszes pagodák sorakoznak, rendszerint valamilyen
nagyobb vízfelület partján. A hegyeket,
hegyláncokat idéző méretesebb szikladarabok, feliratokkal díszített, bölcsességeket hirdető óriáskavicsok, vagy éppen az
átgondolt térrendezés eredményeképpen
a park hátterében valóban felbukkanó
hegyvonulat látképe fogadja a látogatót.
A romantikus tájat idéző tartalmakat
egybefűző nagy kiterjedésű vízfelületek,
csatornák, a vízszintesen kanyargó vagy
magasba ívelő hidak, és persze a mindenütt buja, de mégis elrendezett növényzet
gyönyörködtet bennünket.
A szimbólumokban visszaköszönő tartalom nem egyszerre értelmezendő, a
sétálva bámészkodó előtt a környező táj
mindig újabb és újabb részlete tárul fel,
lehetőséget adva egy-egy kertrészben az
elmélyülésre, meditációra.
Bármekkora is a városi parkok mérete,
az összképbe szinte mindig beletartoznak a felhőkarcolók parkon kívül sorakozó tornyai.

Tér h a s z ná la t é s jelent ő s é ge
A nagy lakósűrűségű városban az egymáshoz közel épített, magas lakótelepi
tömbök a leggyakoribbak, a viszonylag kis
alapterületen álló épületek szintjein kis
lakásokkal. Az európai viszonyokhoz képest a rendelkezésre álló élettér a gyakran
többgyermekes, vagy a nyugdíjas korosztállyal együtt élő családok számára igen
kicsi. A zöldfelületekre, parkokra, vagy a
tengerre néző luxuslakótelepek nagyobb
lakásai ez alól persze kivételek. A kis alapterületű lakások miatt az itt élő emberek
életében a parkok és közösségi terek fontos szerepet játszanak, ez a nagyobb élettér a második otthonuk.
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L i a n h u a s h a n p a r k – parkra néző
lakóhá zak, irodák 
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A külső terek használatát az éghajlat is
jelentősen befolyásolja. Erre a legalkalmasabb időszak az enyhébb, hűvösebb
esti vagy a hajnali, kora délelőtti órák −
a szabadban tartózkodás ilyenkor élvezhető igazán. Kora reggel a város apraja-nagyja kimozdul, hogy részt vehessen
a parkokban tartott tornaórákon, pingpongedzéseken, vagy a hagyományőrző
tajcsi foglalkozásokon. Hétvégente a kiépített játékasztalok körül férfiak gyülekeznek, és megkezdődnek a kártya- és
a go-csaták. A széles karimájú rizskalapot viselő parkfenntartók mindenhol ott
vannak, folyamatosan ápolják és takarítják a zöldfelületet.
A nap legmelegebb óráiban a parkhasználat az árnyasabb részek kivételével
minimális, az emberek a város alatt kiterebélyesedő légkondicionált, plázákkal,
irodákkal, tömegközlekedéssel összekapcsolt gyalogos aluljáróhálózaton és
metróútvonalakon közlekednek. A szürkülettel induló órákban azonban gyorsan
beindul az élet. A munkából hazatérők,
az idősek, fiatalok, gyermekes családok
tömegesen lepik el a parkokat, közösségi
tereket, ez alól kivétel a szorgalmáról híres fiatal felnőtt, aki közismerten a késői
órákat is a munkahelyén tölti. Az utcákon
zene szól, az emberek birtokba vesznek
minden létező felszíni teret, táncolnak,
sportolnak, mozognak, sétálnak egészen
a késői esti órákig, kihasználva a hűvösebb időjárást. A gyorsan érkező, sokszor
tájfunnal is kísért zápor gyakran felrúgja
a napi rutint, de távoztával gyorsan helyreáll a megszokott életvitel.



L i c s i p a r k – gránittömbökből épített
go- és kártyaasztalok a parkban



Lianhuashan park
– a kavicsszegély nem csak dekoráció



Lianhuashan park
– átlagos hét végi z súfoltság a par k kilátópontján



C e n t r a l p a r k – távoli hegy vonulat mint
a z összképet egybefoglaló tájképi elem


L i c s i p a r k – táncfoglalkozás
a tóparti pagodában egy kis esővel


Lianhuashan park
– hétvégi sárkányeregetés a parkban
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Sencsen Bay park
– parkfenntartás, növényápolás

Növénykiültetés
a metrólejáró fölött 
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Felf e d e z et t kö z ö s s é gi t er ek
A városrész magas épületei között haladva méretes teresedések, bevásárló- és
sétálóutcák bukkannak elő, bennük a
munkahelyükre, éttermekbe, bevásárlóközpontokba igyekvő emberek sokaságával, és az őket kiszolgáló épített környezettel. A sokféle anyagú és mintázatú
flaszterek, minőségi anyagokból megépített, igényesen kivitelezett növényágyak,
ülőfelületek, utcabútorok együttesei a
modern közösség életének mindennapos
díszletei. A teraszok, kávézók és éttermek a tradicionális kertszemlélet és kerthasználat miatt a parkokból kiszorultak,
a bevásárlóközpontokban, élményparkokban vagy azok környezetében vannak
inkább jelen.
Említésre méltóan lóg ki a sorból az a
tengerparthoz közel eső OCT Loft kreatív kultúrpark, melyet egy rozsdaövezeti
gyártelepen alakítottak ki. Egyedi megjelenésével, művészi megfogalmazású tereivel különleges szigetként ágyazódik a
fiatal város szövetébe. Itt lelassul a világ:
meghitt kávézók, éttermek, galériák váltják egymást, nincs tömeg, nincs rohanás.



Kondipark és sportpálya
a park peremén


Sencsen
– bevásárlósétány a belvárosban

Növény h a s z n á la t
A szubtrópusi környezet a dús lombozatú,
nagy és látványos virágzatú, párakedvelő
növényfajták otthona. A parkok tervezett
növényágyásaiban megjelenő fajták közül
néhány a hazai virágboltok cserepes dísznövényeiként már ismerős. A kúszóliánok,
hatalmas méretű és súlyú levelekkel rendelkező pálmák, filodendronok, broméliaés aráliafajták, flamingóvirág-kiültetések,
cikászmezők, kaucsukfák, fikuszfajták
mind-mind a dzsungelek sokféleségét idézik. A trópusi éghajlatú város parkjainak
díszítésére felhasznált cserje, egynyári
vagy évelő dísznövények közül néhány
tág tűrésű fajtát a hazai közterületek
növénykiültetéseiben is megtalálhatunk.
Ilyen például a babérmeggy, a borbolya,
a meténg, néhány tollborzfűfajta, egyes
bambuszfajták, az egynyári kakastaréj
színárnyalatai, a büdöske és a díszcsalán.
A nálunk hajtatott, cserepes dísznövényként ismert amarillisz mezőszerű kiültetéseit rendkívül látványosan alkalmazzák.

OCT Loft kreatív kultúrpark



Central park
– modern skanzen
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Licsi park
– cikászmező


Central park
– amarilliszágyás közparkban

Licsi park
– kültéri ivókutak 
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Central park
– látványelemként illesztett
gránittömb padok

É pít et t kör ny e z et , a z a nya gok
s ok f éle s é ge, minő s é g
A kertes házak teljes hiánya, valamint a városon, országon belüli vidéki
térségek messzisége miatt az itt élők
anyatermészettel és annak élővilágával
fenntartott kapcsolata a környező parkokban és közösségi tereken eltöltött
időre korlátozódik. Ennek a szabadidőnek az értéke az épített és természeti
környezet minőségével arányos. A meglátogatott helyszíneken szinte kivétel
nélkül a minőségi anyaghasználat, az
egyedi ötleteket is megvalósító precíz
kivitelezés nyomon követhető.
A minőségi térhasználat része a kényelmi
funkciók magas színvonalú jelenléte − a
folyamatosan karbantartott illemhelyeket, közösségi épületeket, funkcionális
tereket, berendezési tárgyakat is ideértve.
További parktartozékok a kiszolgáló- és karbantartó épületek, a szeméttároló szelektív szigetek, a hatalmas
zöldtömeg fenntartásából származó
komposztálódombok.
Egy városban, ahol monszun idején naponta többször is jelentős mennyiségű
csapadékkal kell számolni, a vízelvezetés megoldása különösen fontos. A
gyepfelületbe süllyesztett víznyelők, a
túlméretezett folyókák gondoskodnak
a víz fokozatos, folyamatos elvezetéséről. Még így is előfordul, hogy az érkező
áradat a parkok mélypontjain megáll,
járhatatlanná téve több száz négyzetméternyi zöld- és burkolt felületet.



Licsi park
– esztétikus szelektív sziget


C ent r a l park – k omp o s z t s z iget


Central park
– fából épült közlekedő
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Az emberek értékelik és tisztelik a természetet, érzékenyek környezetük tisztaságára. A nagy népsűrűség ellenére
sincs eldobott szemét az utcákon − a
városlakók lelkiismeretesen használják
a közterületeken, parkokba kihelyezett
dekoratív térformáló elemként is közreműködő hulladékgyűjtőket, szelektív
gyűjtőszigeteket, melyeket naponta
többször ürítenek.

Összegzés
A környezet minősége, legyen az természeti vagy épített, meghatározóan hat az
itt élő emberek életminőségére. A zöldfelületek jelenlétét és könnyű elérhetőségét egy ennyire sűrűn lakott városban
nem lehet figyelmen kívül hagyni.
A város lakóinak jó közérzetéhez a parkokon és a legmodernebb irányzatokat
követő közterületi térrendezésen túl a
friss levegő, az elektromos üzemű kerékpárok, gépkocsik és buszok használata,
a jól működő modern tömegközlekedési
hálózat és a színvonalas közellátás is
hozzájárul. Fejlesztések, felújítások, folyamatos fenntartás, rengeteg új ötlet és
kreativitás − talán így lehetne legjobban
összegezni a látottakat.
A Különleges Gazdasági Övezetek kísérleti program hatása az elmúlt 40 év
sikertörténete, amely figyelemre méltó
változásokat hozott az 1979-ben még a
nyitás és a reform helyszíneként kiválasztott halászfalu azóta is folyamatosan
gyarapodó lakóinak életébe. Az emberek
szeretnek itt élni, mert a rohamosan fejlődő város számukra garancia a jólét és
gazdagság nyújtotta biztonságra.



Sencsen Bay park
– ülőfelülettel kombinált növényágyás
perforált acéllemezből


Lianhuashan park
– egyedi ter vezésű S pad gránitból,
fa ülőfelületekkel


Lianhuashan park
– túl a funkcionalitáson
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Mújdricza Péter
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először elhallgatják, majd támadják
– esetenként lenyúlják és felhígítják −,
végül félrepillantó közönnyel tudomásul
veszik”. Ám, ahogy nincsen feleslegesen
elmondott ima, úgy nincsen feleslegesen elvégzett munka sem…

 Puskás Ferenc a fülöpjakabi falunapon 2008-ban. Fotó: Mújdricza Péter

TALPRA,
MAGYARFÖLD!
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A 2020. március 10-én elhunyt Puskás
Ferenc aranydiplomás agrármérnök,
ENSZ-szakértő és feltaláló – őstehetség
volt. Csakhogy Ő nem a lábában hordta az igazi tehetségét, hanem a fejében.
Üzenetét világhírű futballista névrokona is büszkén vállalná, és nem csak a
magyar foci holdudvarában. Életműve,
üzenete az egész földkerekségen is megszívlelendő lenne. Legendás találmányait világszerte ismerték és elismerték
Nyugat-Európától az Amerikai Egyesült
Államokig, Dél-Amerikától Afrikáig,
Ausztráliától Ázsiáig. Hasznosították
Kínától, Japántól Indián, Venezuelán,
Mexikón, Jamaicán, Franciaországon,
Németországon, Olaszországon, Ausztrián, Koszovón, Cipruson, Görögországon és Eritreán át Svájcig, elsősorban
környezetvédelmi és szilikátipari technológiákban. „Csak” idehaza ütközött
mind ez idáig feloldhatatlannak tetsző
akadályokba. Senki sem próféta a maga
hazájában? Pedig az agrárzseni ötleteinek mindennapi gyakorlata a jelen
biológiai/éghajlati örvényekben a túlélésünket szolgálhatná a Kárpát-medencében is. Puskás sűrűn emlegette, nem
csekély rezignációval Béres József szentenciáját: „Hogy miért olyan hányatott
Magyarországon a legfontosabb találmányok helyzete? Mert az »illetékesek«

Miután 1956-ban agrármérnöki szakmájában itthon nem tudott méltóképp elhelyezkedni, a jugoszláv határon át NyugatEurópába disszidált. Franciaországban,
a Tarbes Kutató Intézetnél kapott állást,
ahol 1957-től 1960-ig dolgozott, és ahol
tehetségét és szorgalmát elismerték és
megszerették. Honvágyának engedve végül hazatért, és a Keményfémipari Kutató Intézetnél helyezkedett el. Puskás
találmányai valóban legendásak. Agrármérnöki tevékenysége holdudvarában világszerte többtucatnyi találmányt jegyez.
Ő is elmondhatja munkásságáról a „meggymagos emberrel”, Demeter Bélával együtt:

„ÉN A SZEMÉTBŐL CSINÁLTAM
ARANYAT, MÁSOK AZ ARANYBÓL
SZEMETET".
Puskás talán legsikeresebb találmányát
1974-ben Svájcban értékesítették a GANZ
Baukeramik AG égisze alatt. A Magyarországról kiszállított kőbányászati meddő
anyagból kerámia burkolólap készült, és
készül ma is. Ez a világ legkopásállóbb
kerámia burkolólapja. Egy ugyanilyen
kapacitású hagyományos üzemhez képest tízszer kevesebb munkással olyan
csúcsminőséget gyártanak, hogy az utána
következő legjobb minőségű német kerámiánál tízszer nagyobb a kopásállósága.
Más zseniális felismerése 1985−86-ban a
kommunista Kína Shandong nevű tartományának egyik timföldgyára barnaiszaphulladékának holisztikus „kezelése” volt.
A gátak közé szorított irdatlan mennyiségű barnaiszap a környező települések biztonságát veszélyeztette volna éppen úgy,
miképp az évtizedekkel később Magyarországon, a kolontári és devecseri vörösiszap-tragédiában bekövetkezett. Ám,
mintegy kínai „társadalmi katasztrófavé-

delmi gyakorlat” keretében, az ominózus
shandongi barnaiszapot a szomszédos
erőmű pernyéjével megfelelő arányban keverve Puskás egy új építőanyagot hozott
létre. A vályogvetéssel készített téglákban
hidegen létrejött kötés eredményeképp a
téglák háromszor nagyobb szilárdságúak
lettek, mint a hagyományosan égetett
agyagtéglák − és három nap múlva már
falazni lehetett velük. Ezt látva a kínaiak
Shandong tartomány tucatnyi épülőben
lévő téglagyárának építését leállították.
Fölismerve, ha a barnaiszapból mint „hulladékból” ilyen jó minőségű téglát lehet
gyártani, azt az agyagot, amelyen egyébként kiváló rizs terem, nem szabad téglává kiégetni. És máig sikeresen működnek
a shandongi „barnaiszap-téglaművek” a
kortárs konfuciánus kommunista/kapitalista Kínában is.
Indiában 1986-tól 1989-ig Chatrapur gránát-homok hulladékának és Hyderabad
gyémántbányája kimberlit hulladékának
építőanyag-ipari hasznosítására készített
sikeres műszaki-gazdasági tanulmányt
Puskás. „Eljárás vörös-, vagy barnaiszapokból nagy termőképességű mesterséges talajok és új típusú talajerő-pótló anyagoknak mezőgazdasági célokra
történő előállítására” címmel 1992-ben
Ausztráliában tartott előadást a perthi
nemzetközi bauxithulladék konferencián.
A kilencvenes évek közepén a Szöuli Koreai Akadémia Ipari Technológiai Intézete számára készített a koreai vörösiszap
ipari és mezőgazdasági hasznosítására
teljes körű javaslatot. 1997-ben az Ajkai
Önkormányzat részére dolgozott ki olcsó,
technológiai forgatókönyvet a város és a
közeli települések népességét veszélyeztető vörös- és szürkeiszap-tározók rekultivációjára és tájrehabilitációjára vonatkozólag. Amikor az Ajkai Alumínium Zrt.
vörösiszap-tározójának átszakadása Puskás tudományosan megalapozott figyelmeztetése ellenére bekövetkezett, a Civil
Hírlap 2010. október 13-i számában, Vannak felelősök! címmel készítettek riportot
a szakemberrel. „Speciális területem az
alumíniumgyártás világszerte hatalmas
mennyiségben felhalmozott melléktermé-

kének, a vörösiszapnak környezetbarát
ártalmatlanítása, felhasználása, adott
esetben nagy termőképességű talajként.
Évtizedeken keresztül a világ különböző
pontjain – például Indiában, Kínában,
Dél-Koreában, Jamaicában – kaptam ilyen
jellegű megbízásokat. …Tessék, az aggodalmam beigazolódott… Nagyon bántotta az igazságérzetemet… Egyszerűen nem
hittem a szememnek… Nagyon sajnálom
az áldozatokat.”

A Gandhi-tanítvány Swaminatan profes�szor által életre hívott indiai képességfejlesztő centrumok mintájára szervezett
nonprofit vállalkozás alapját egy uszkai,
volt kisnemesi kúria és a hozzá tartozó,
közel egyhektáros termő- és állattartó
terület képezi. A birtokot Puskás Ferenc
a 2000-es évi tiszai ciánszennyezést előidéző nagybányai gátszakadás és a tervezett verespataki aranybánya ökológiailag
katasztrofális működését ellenőrző és

 Puskás Ferenc, felesége Borbás Valéria festőművész és Balla Máté költő. Fotó: Mújdricza Péter

Puskás Ferencet személyesen egy népfőiskolai előadáson ismertem meg Miklóssy
Endre (1942−2018) építész/urbanista/író
barátomnak köszönhetően. Miután Puskás találmányait a kortárs hazai minisztériumok rendre elutasították, úgy döntött,
hogy állami támogatás híján SzabolcsSzatmár megyében, az ukrán határnál,
a 360 lelkes, 80%-ban cigány lakosságú
Uszkán, szűkebb baráti és önerőből próbálja megvalósítani az általa alapított
Falufejlesztési Népjóléti Program Egyesület (FNPE) elképzeléseit. Megtiszteltetés számomra, hogy ebben a kísérletben Puskással együttműködhettem.

felülvizsgáló ENSZ-szakértői megbízása
honoráriumából vásárolta, majd felajánlotta az FNPE céljaira. A megvásárolt és
felújított uszkai kúria mögötti kertben őshonos szilvafák, hatalmas somfák vannak.
Az FNPE mintegy 180-féle hazai gyógynövényt termeszt a területen. Továbbá olyan
Dél-Amerikából, Dél-Afrikából származó
gyümölcsöket és gyógynövényeket, amelyek azon túl, hogy a Kárpát-medence
megváltozó klímájához alkalmazkodni
képesek, esetenként még jobban is érzik itt magukat. A legfontosabb találmányok meghonosítását a legszegényebbek
között kell elkezdenünk − vallja Gandhi

Talpra, Magyar-föld!

60

61

Magyarföldi fatemplom felszentelése
2010 nyarán. Fotó: Mújdricza Péter 

nyomán Puskás −, mert a gazdagok úgyis megszerzik maguknak. Sajnos Puskás
Ferenc kiskert-gazdálkodási módszereit is
csak néhány bátrabb cigány család merte felvállalni a mindenkori állampárt hol
ilyen, hol olyan terepszínébe burkolózó
kiskirályok törpelelkűsége ellenében. „Egy
fecske nem csinál nyarat, de fecske nélkül nincsen nyár, és örök igazság, hogy az
Igazságot hazugsággal megszüntetni nem
lehet, mert az Igazságot a szívünkben varázsoljuk élővé.” Mészáros Zsuzsanna építész, a MOME 2011-ben végzős hallgatója
egy nagyon alapos és szép diplomatervet
készített Uszkára, az FNPE programjára.
Sikerként könyvelhető el az is, hogy miután amerikai kollégái meglátogatták Puskás műhelyét, hüledezve jegyezték meg:
„Nekünk a fenekünk alá tolnak mindent,
mégsem jut az eszünkbe semmi érdemleges. Könnyű nektek, mert nincsen pénzetek! Kénytelenek vagytok gondolkodni!”
2009 őszén, Rátóti Zoltán színész/polgármester ötlete nyomán a magyarföldi
fatemplom tervezésekor Puskás Ferencet
is meghívtuk a 40 lelkes őrségi kis faluba,
ahol Talpra, Magyar-föld! címmel tartott
előadást a kis falvakról és az életképességről. Az önkormányzat épületébe a
helyieken kívül Szlovéniából és Ausztriából is érkeztek látogatók. Előadásában
hangsúlyozta, hogy az Őrség gyógynövénykultúrája dédszüleink idejében világszínvonalú volt, amit napjainkban
meg kell újítani. Részint az őrségi ember
egészsége védelmében, jövedelemkiegészítő tevékenységként, részint pedig a
hazai és nyugat-európai biopiacok lehetséges ellátására. Napjainkban a frankfurti, a müncheni biopiacokon gyakran olyan
gyógynövényeket árulnak, amelyeket költséges légi és vízi utakon szállítanak Afrikából, Ázsiából és Dél-Amerikából. Olyan
gyógynövényeket, amelyeket az Őrségben
is termeszthetnénk, és ahonnét rövidebb
úton, olcsóbban és frissebben elláthatnánk Európát is a magyarföldi családoknak is tisztes megélhetést biztosítva. Az
Őrség különleges, szubalpesi klímája
számos gyógynövénynek sokkal kedvezőbb környezetet biztosíthat, mint Afrika,
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Dél-Amerika vagy Ázsia. Magyarföld szerencsés domborzata – vízháztartásának
optimális kezelésével – további munkahelyeket teremthet. Puskás elképzelései
szerint a gravitációs vízkezelő rendszer
a Kerka vízgyűjtőjében telepíthető tóval
a sajátos vadvízi világnak is otthont biztosíthat. Önellátásra, szolidáris kereskedelemre van szükség, hangsúlyozta.
Öngondoskodásra, tehát ne vásároljunk
olyasmit, amit magunk is meg tudunk termelni. Sirák fiának apokrif könyvében olvashatjuk: A gyógyszereket a földből adja
az Úr és az okos ember nem veti meg őket.
A magyarföldi templom (lásd Országépítő
2010/3.) építőanyagainak egymáshoz való
viszonyát is úgy próbáltuk megtervezni,
ahogy a helyesen megválasztott gyógynövények erősítik egymás hatását. A falfelületeket ősi kínai és egyiptomi receptek
alapján természetes anyagokból, gyógynövényekből és más növényekből kevert komposzttal kezeltük. Az alapozás és a fafalak
közé például köbméternyi fokhagymát
„gyógyítottunk” az építkezés során.
2013-ban Mátraverebélyben, Seres Mária polgármester meghívására nyári
kézművestábort szerveztünk Malgot István szobrászművésszel és Kökény-Kovács
Ildikó építésszel. A kézművestábor előadói közé Puskás Ferencet is felkértük.
A zömében romák által lakott Mátraverebélyen is kihangsúlyozta Puskás, hogy a
falusi lakossággal meg kell értetni, hogy
csak saját magukra számíthatnak. Az élet
megvédésére, öngondoskodásra irányuló
ösztönös törekvésre van szükség. Saját
konyhakertet kell készíteni, azt fenntartani, a megtermelt zöldségeket önellátásra, a felesleget pedig cserealapként vagy
szolidáris kiskereskedelem céljára kell
felhasználni. Szolidaritásra, mintegy közösségépítészetre van szükség. Szép példája ennek a törekvésnek, hogy a 2013as, másfél hetes nyári kézművestábor
lebonyolítása során egyetlen fillér sem
cserélt gazdát. Mátraverebélyi cigány
barátainkkal egy Cigánykápolna tervét
és kerámiamodelljét is elkészítettük a
kézművestábor alatt, amelyet aztán Budapesten is bemutattunk a FUGA kiállító-

termeiben. Seres Mária felkérésére hos�szú időn át látogattuk Puskás Ferenccel
és kertészmérnök öccsével, Puskás Gyulával Mátraverebélyt helyi mezőgazdasági
és közösségi tanácsadás céljából.
2014-ben a tizennegyedik Építészeti Velencei Biennáléra Föld-ép-ítés címmel
nyújtottunk be egy Puskás Ferenccel közösen kidolgozott pályázatot, amelyben
az önellátó kiskertek mezőgazdasági „hulladékaiból” terveztünk túlélőtereket, teaházat, meditációs tereket. Hasonló szellemben készítettünk pályázatot a Nemzeti
Kulturális Alap számára, amelyben börtönök építése helyett, össztársadalmi katasztrófavédelem gyanánt – Silvio Gesell
Természetes gazdasági rend-je mintájára – olyan önellátó/öngyógyító kiskertes
képességfejlesztő centrumokat javasoltunk, ahol helyben kezelt mezőgazdasági
„hulladékokból” készülnének a házak is.
Első körben több vidéki képességfejlesztő
centrumot képzeltünk el a Falufejlesztési
Népjóléti Programegyesület égisze alatt,
olyan településeken, mint Uszka, Mátraverebély, Csolnok és Markóc.
Manapság nyakig állunk egy késő újkori világháború-pótlékban, egy ily módon
még soha el nem tervezett és kivitelezett
nagy leállás, új világgazdasági tabula
rasa, centrális nagy globális kifosztás versus nagy globális elnincstelenítés idején.
Amikor bármennyit tudjunk is a múltról,
még a következő napok felől sem lehetünk
bizonyosak. A Horthy-korszakban, a trianoni határok közé szorított, megcsonkolt
Magyarország 30 millió embernek nyújtott egészséges élelmet. Még az „átkos”
Kádár-rendszerben is ott volt mezőgazdaságunk Európa élvonalában Hollandiával
és Dániával, és 16 millió embert tudtunk
ellátni egészséges, nem génmódosított
élelemmel. Ma pedig, a „rendszerváltás”
nyomán, behozatalra szorulunk a legalapvetőbb élelmiszerekből is! Ám a kortárs globális katasztrófa akár eszünkre
is téríthet, hogy csakis saját magunkra,
családjainkra, megújítandó kisközösségeinkre támaszkodhatunk, amire a székely
közbirtokosság intézményének független,

önszabályozó tradíciója is mintául szolgálhat. Puskás Ferenc szentenciái az önellátásról, a szolidáris kereskedelemről
− az ajándékozás, a csere, a szeretetgazdaság, a valaha volt szakrális Magyarország, a Kiskert Magyarország kicsiben
történő megújításáról − túlélésünk próbája. „Ha változást akarsz, a változás
légy Te magad!”
Józanság és mérték vezet, sose vétkeznék ellene,/ mi az „elég”-en túl vagyon,
nekem ingyért sem kellene – hangoztatta
Tao Jüan-ming verssorát, a túlélő aszkézis
keleti jelmondatát Puskás Ferenc azokon
az előadásokon is, melyek megtartására
a Védegylet, a Falufejlesztési Társaság és
más ismert közösségek kérték fel. Amíg
egészségi állapota engedte, minden szombaton megjelent a budai MOM-kultúrház
szomszédságában kialakított biopiacon.
Stevia rebaudianá-val, a dél-amerikai
indiánok ősi, szénhidrátmentes édesítőfüvével teli standja mellett állva vették
körbe az érdeklők mint igazi Mestert,
néptanítót. (Puskás a Stevia rebaudianát

jázminpakócára magyarosította.) Érdi
kiskertes lakóházában is gyakran fogadta barátait, tanítványait, ahol szilikátból
varázsolt szobrai, kerámiái, kisplasztikái
és felesége, Borbás Valéria festőművész
művei tették még otthonosabbá a társalgót. Jó időben örömmel vezette körbe
vendégeit kiskertjében, ahol mesterséges
halastaván tavirózsák is nyíltak. Puskás
időben kihasználta, hogy az utcát még
nem csatornázták, így a halastavat a lakóház használati vizének kaszkád-ülepítős rendszere tisztította meg, valamint
az esőcsatornák vizét is oda vezette. Kifejezetten erkölcstelennek tartotta, hogy
a nagyvárosok nem csupán vidéki környezetük erőforrásait szívják el, ráadásul még
maguk alá is piszkítanak! Az ellenőrző hatósági tisztviselőknek mindezt ugyanilyen
higgadtan magyarázta el. Hozzáfűzve, bizonyára önök is ismerik a keleti szentenciát: Ha a törvény embertelen, nem kell
törvénynek tekinteni. (A Bardo Thödol, a
Tibeti Halottaskönyv előszavából.)
Érdi tisztelői filmet terveztek/terveznek
Puskás Ferenc életművéből. Az életműből,

amit 2013-ban Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjjal hivatalosan is elismertek.
Az életműről, amiről mindig eszembe jut
az indiai Mahábhárata hőseposzban
megénekelt Boldogságország. (Puskás
Ferenc maga is imádta Indiát, egyszerűen, de olyan méltósággal öltözött
és viselkedett, mint egy maharadzsa.)
A Boldogságország − Sári László tibetológus fordítása nyomán – a hegyek urának, a Mérunak lankáján lévő szent
hon a hegy északi lejtőjén, a Tej-tenger
partján áll. … Ott élnek a jó illatúak, …
férfiak, akiktől távol áll mindenféle gonosz … akik közömbösek a becsületes
és a becstelen iránt, isteni külleműek.
Lényüket életerő táplálja, csontjaik kemények, akár a gyémánt …, s a világmindenséget betöltő törvénynek örömmel
szolgálnak… Ott nem él kegyetlen ember,
sem érzéketlen, törvénysértő… az erény
valamennyi jegye tündöklik rajtuk, s ragyognak, akár a Hold.
Az eredeti cikk a Falufejlesztési Társaság
felkérésére készült.

A TRIBUTE TO THE HUNGARIAN SOIL
IN MEMORY OF FERENC PUSK ÁS, AGRICULTUR AL ENGINEER
Ferenc Puskás, agricultural engineer, holder of an academic excellence diploma, UN expert and inventor, died on March 10, 2020. As opposed to his namesake,
his talent was not in his feet, but in his head, while being no less influential in his field of expertise. His results are universally applicable everywhere on
the globe, with legendary inventions known and recognized worldwide from Western Europe to the United States, South America to Africa, Australia to Asia.
Mainly related to the protection of the environment and the silicate industry, his inventions have been applied in places like China, Japan, India, Venezuela,
Mexico, Jamaica, France, Germany, Italy, Austria, Kosovo, Cyprus, Greece, Eritrea or Switzerland.

Rárósmúlyadtól Új-Delhiig
F ROM R Á RÓ SMÚLYA D T O NE W DE L HI —
INTERNATIONAL TR AVELING E XHIBITION
ON T HE A RCHI T EC T UR E OF IS T VÁ N MEDGYA S Z AY
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In the course of the past three years, a number of cultural events paid tribute to the memory of István Medgyaszay, enhancing his reputation both at home
and abroad. His art has reached even those who are studying Hungarian language in Asia. A pioneer reinforced concrete architecture in Hungary, he combined
tradition and modern trends to take an independent path within his generation. By adapting popular shapes to modern exigencies, his art aimed to revitalise
some of the oldest Hungarian home building traditions.

Baldavári Eszter
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A konferencia alkalmával − melynek
előadásaiból 2019 decemberében jelent
meg tanulmánykötet 2 − egy kiállítást is
láthattak az érdeklődők, Potzner Ferenc
kurátori munkájának eredményeként.
A tárlat anyaga Medgyaszay munkásságát három téma köré csoportosítva
tekintette át: a Nemzeti Panteon eszméjének megjelenései az életműben
ideáltervek és megvalósult, de egyéb
funkciójú épületek alakjában, a helyreállított Medgyaszay-művek, valamint a
veszélyben lévő, pusztuló, illetve már
lebontott épületek képeit sorakoztatta
fel. E tárlatot 2018 folyamán a Magyar
Építőművészek Szövetsége több hazai
helyszínen is bemutatta, köztük Veszprémben, Pécsett és Miskolcon.

A 2007-ben felújított nagykanizsai színház
átadásakor Zalaváry Lajos – a rekonstrukció
építésze – a következőket jegyezte le
magának: „Medgyaszay munkájában meg
kívánta jeleníteni a gyűjtőútjain megismert
azon kultúrát, amely a magyar nép csodálatos,
gazdag, kristálytiszta gondolatvilágát tükrözi.”
Zalaváry kezdeményezte a mára szinte
feledésbe merült Medgyaszay István építész
emléke előtti tiszteletadást, így 2017-ben
különleges eseménysorozat vette kezdetét.
 P r o f. e m . F e k e t e G y ö r g y, a z M M A t i s z t e l e t b e l i e l n ö k e é s L á d o n y i n é B a r t h a G a b r i e l l a ,

Medgyas z ay Ist ván unok ája kos zor út helye z el a z építé s z s z ületé snapja alk almából (f otó: MMA)


Medgyaszay István bombay-i szállásának
teraszán munka közben.
Fotó: Medgyaszay Családi Emlékhely

RÁRÓSMÚLYADTÓL
ÚJ-DELHIIG
Nemzetközi vándorkiállítás
Medgyaszay István építészetéről

Elsőként augusztus 23-án, a művész születésnapja alkalmából családi házának
homlokzatán helyezett el koszorút a Magyar Művészeti Akadémia küldöttsége,
ahol Fekete György − az MMA tiszteletbeli elnöke − nagyrabecsülését fejezte
ki az építész unokáinak, Ládonyiné Bartha Gabriellának és Bartha Ágostonnak.
2017. szeptember 20-án Medgyaszay
István születésének 140. évfordulója alkalmából a Magyar Művészeti Akadémia
Építőművészeti Tagozata1 konferenciával
és kiállítással emlékezett meg az építész
munkásságáról. A hazai vasbeton-építészet úttörője számára a hagyomány és a
modern kor együttes alkalmazásával saját
nemzedékén belül is önálló utat járt be.
Alkotói pályája alatt a népi formaelemeket ötvözte a vasbeton építészettel,
melynek művészi megformálását összekötötte a magyar nép ősi hagyományainak
alkalmazhatóságával. A pesti Vigadóban
rendezett konferencián Medgyaszay munkásságának széles körű megismertetésére
tettek kísérletet az előadók, köztük a századfordulón átívelő munkásságot bemutató professzor emeritus Keserü Katalin
művészettörténész, és az építész monográfusa, Potzner Ferenc Ybl-díjas építész.

Medgyaszay (korábban Benkó) István
szintén építész édesapjának hatásáról
Ritoók Pál számolt be, a fiatal Medgyaszay népművészeti gyűjtőútjáról saját
dédunokája, Ládonyi Emese, első − a gödöllői művésztelephez köthető − munkáiról pedig Őriné Nagy Cecília mesélt, akinek
előadását Gesztesi Albert prezentációja
egészítette ki a budapesti Dorottya utcai
ház történetével. A veszprémi színház és
a Lackó Dezső Múzeum megépülésének
körülményeibe Sipos Anna előadása által nyerhettünk betekintést, a vasbeton
művészi formájáról és Medgyaszay templomépítészetéről Baku Eszter és Vető Dániel számolt be. Az építész által jegyzett, a
színházépületekhez köthető szabadalmakról Gács János tartott előadást, az első világháború szolgálata alatt épített lembergi
és margitszigeti hadikiállításokról pedig
Hadik András beszélt. Medgyaszay Istvánt keleti érdeklődése Indiába vitte 1932ben. Az út izgalmait és hatásait Baldavári
Eszter ismertette, az építész turanizmushoz köthető kapcsolatairól pedig Ablonczy
Balázs számolt be. A soproni színház felújítási munkáiról Dávid Ferenc tartott előadást, a budapesti Operaház felújításáról
pedig Józsa Anka mesélt.

M e d g y a s z a y I s t v á n e ml é k k o nf e r e n c i a

a Pesti Vigadóban 2018 s zeptemberében
(f o t ó : M M A)

2018-ban is folytatódott a Medgyaszayemlékév, melynek alkalmából a Nemzeti
Kulturális Alap Építőművészet Kollégiuma pályázatot írt ki nemzetközi kiállítás
megrendezésére. A sikeres pályázók, a
CentrArt Egyesület, a Kós Károly Alapítvány, valamint a Szeghalmy Bálint Alapítvány összefogásából egy színeiben
különböző, de egységes arculattal és
installációs megoldással megálmodott
kiállítási anyag született. A Medgyaszay
István életművét bemutató, de az egyes
régióknak megfelelően specifikus tablókkal kiegészített kiállítás 2018 májusa
és szeptembere között világszerte tizen-

1 A z e ml é k é v s z e r v e z é s é b e n k if e jt e t t á l d o z a t o s mu nk á ju k é r t k ö s z ö n e t ille t i a M a g y a r Mű v é s z e t i A k a d é mi a a k a d é mik u s a it : M a r o s i Mik ló s é s Tu r i A t t il a é pít é s z e k e t .
2 Medgya szay István Emlékkonferencia. S z e r k e s z t e t t e : M a r o s i Mik ó s . B u d a p e s t , MM A K i a d ó, 2 0 19.
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Rárósmúlyadtól Új-Delhiig

Kiállításmegnyitó a marosvásárhelyi
Kultúrpalotában: Ládonyi Emese
(M e d g y a s z a y u n o k á j a), v a l a m i n t
Soós Zoltán és Orbán János
a Maros Megyei Mú zeumtól
(f o t ó : M a r o s i M e g y e i M ú z e u m)



A fiát ölelő anya szobra a
resicabányai iskola bejáratánál
(f o t ó : N a g y K r i s z t in a , MÉ M MD K)
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 A M e d g y a s z a y á l t a l t e r v e z e t t e l e m i i s k o l a R e s i c a b á n y á n (f o t ó : N a g y K r i s z t i n a , M É M M D K )

két városban volt látható. A tablókat a
Magyar Építészeti Múzeum munkatársai
− Baldavári Eszter, Ritoók Pál és Sebestyén Ágnes − által készített, magyar−angol nyelvű informatív, képillusztrációkkal
gazdagított Medgyaszay-térkép, és egy
gyerekeknek készült, Medgyaszay-motívumokat ábrázoló színezőfüzet egészítette ki. Ezen kívül az építész jellegzetes
ornamentumaiból készültek kulcstartók.
Az ezek árusításából befolyó összeggel
kívánták a befogadó helyszíneket támogatni a szervező intézmények.
A Kós Károly Alapítvány rendezésében
megvalósult magyar−román nyelvű tárlaton az életmű részletes bemutatásán
kívül − szövegének írója szintén Potzner
Ferenc volt − Medgyaszay Erdélyben
megvalósult elemi iskolái és népművészeti gyűjtőútja kapott kiemelt hangsúlyt. Az építész kalotaszegi templomról
írt emléke ihlette „Se szavam se gondolatom: csak néztem és gyönyörködtem”
− Medgyaszay István építőművészete3
című tárlat május 5. és július 16. között
volt megtekinthető öt erdélyi és romániai városban: Resicabányán 4, Marosvásárhelyen 5, Bukarestben 6, Nagyváradon 7
és Kolozsváron 8.
A Szeghalmy Bálint Építészeti Alapítvány9 által rendezett magyar−szlovák
nyelvű tárlaton − melynek szlovák nyelvű szakfordítását Pásztor Péter építész,
akadémikus készítette − a rárósmúlyadi
és ógyallai templomról részletesen is olvashattak a látogatók. A Medgyaszay
építészeti hitvallásának három eleme
3
4
		
5
		
6
		
7
		
8
9
10
11
12
		
13
		
14
15

a színházépítő címmel nyílt meg a kiállítás az épület aulájában, amely a MÉM
MDK jóvoltából érkezett a leghűségesebb városba a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. munkatársa, Szekeres Kriszta
szervezésében.
ihlette „Józanság, ellentétek, derű” −
Medgyaszay István építőművészete10
című tárlat május 3. és július 30. között
volt megtekinthető három szlovákiai városban: Kassán11, Rárósmúlyadon12 és Rimaszombatban13, melynek szervezésében
Krcho János építész vállalt jelentős részt.
A CentrArt Művészettörténészek Új Mű A Sidló Ferenc által készített angyalszobor a rárósmúlyadi templomon (fotó: Hack Róber t, MÉM MDK)

R o m á n n y e l v ű c ím e : „ Nu mai aveam cuvinte nici idei: stăteam doar și mă minunam” a r hit e c t u r a lu i I s t v á n M e d g y a s z ay.
H e l y s z ín : I s k o l a é s Te mp lo m S z ó r v á n y E g y e s ü le t s z é k h á z a . M e gn y it ó : M e g y a s s z a i Jú li a , a Te mp lo m é s I s k o l a S z ó r v á n y E g y e s ü le t mu nk a t á r s a ,
p r o f. e m e r it u s F e k e t e G y ö r g y, a z MM A t i s z t e le t b e li e ln ö k e n e v é b e n B a l d a v á r i E s z t e r mű v é s z e t t ö r t é n é s z (MÉ M MDK), a p r oje k t ig a z g a t ója .
H e l y s z ín : a K u lt ú r p a lot a e lőt e r e, M a r o s M e g y e i Mú z e u m . M e gn y it ó : L á d o n y i E m e s e n é p r a j z o s, M e d g y a s z ay I s t v á n d é d u n o k á ja , S o ó s Z o lt á n,
a M a r o s M e g y e i Mú z e u m ig a z g a t ója , é s O r b á n J á n o s, a mú z e u m mu nk a t á r s a .
H e l y s z ín : B u k a r e s t i M a g y a r Int é z e t . M e gn y it ó : p r o f. d r. K e s e r ü K a t a lin S z é c h e n y i - d í ja s mű v é s z e t t ö r t é n é s z , é s K o v á c s K á z m é r é pít é s z ,
a S a pie nt i a E r d é l y i M a g y a r Tu d o m á n y e g y e t e m p r o f e s s z o r a , K ó s a A n d r á s L á s z ló, a B a l a s s i Int é z e t ig a z g a t ója . S z a k m a i p a r t n e r : R o m á ni a i É pít őmű v é s z e k S z ö v e t s é g e.
H e l y s z ín : a P a r t iu mi K e r e s z t é n y E g y e t e m a u l á j a . M e gn y it ó : p r o f. d r. K e s e r ü K a t a lin S z é c h e n y i - d í ja s mű v é s z e t t ö r t é n é s z é s P á lf i Jó z s e f,
a P a r t iu mi K e r e s z t é n y E g y e t e m r e k t o r a , S z . H o r v á t h I s t v á n f ilo z ó f u s, a P a r t iu mi M a g y a r Mű v e lő d é s i C é h e ln ö k e .
H e l y s z ín : a z E r d é l y i R e f o r m á t u s Mú z e u m k i á ll ít ót e r m e. M e gn y it ó : B u z o g á n y D e z s ő, a mú z e u m ig a z g a t ója é s S e b e s t y é n Jó z s e f é pít é s z , mű e mlé k v é d e lmi s z a k m é r n ö k .
K ü lö n k ö s z ö n e t a s e gít s é g é r t B o d o n y i C s a b a é pít é s z n e k , a k i n e m c s a k s z e r v e z é s i s e gít s é g e t n y ú jt ot t , d e hu m o r á v a l k ö nn y e b b é t e t t e a s z e r v e z é s f á r a d a lm a it .
S z lo v á k n y e l v ű c ím e : „Triez vosť, Protiklady, Vyrovnanosť” A r c hit e k t ú r a I s t v á n a M e d g y a s z ay h o.
H e l y s z ín : F ig u r a t iF G a lé r i a , M a Je l R o v á s K ö z p o nt . M e gn y it ó : R u d o lf Mih á l y DL A é pít é s z , é s P á s z t o r P é t e r é pít é s z , K o v á c s Á gn e s, S z a b ó O t t ó.
H e l y s z ín : S z e nt E r z s é b e t- t e mp lo m . M e gn y it ó : d r. Va r g a M a r i a nn, a M a g y a r É pít é s z e t i Mú z e u m m e gbí z ot t ig a z g a t ója
é s S e b e s t y é n Jó z s e f é pít é s z , mű e mlé k v é d e lmi s z a k m é r n ö k , N a g y B é l a p o lg á r m e s t e r.
H e l y s z ín : a S z lo v á k i a i R e f o r m á t u s K e r e s z t y é n E g y h á z Tu d o m á n y o s G y ű jt e m é n y e k é p ü le t e .
M e gn y it ó : K r c h o J á n o s, F o r s t e r G y u l a - d í ja s é pít é s z , a M a g y a r Mű v é s z e t i A k a d é mi a t a g ja .
A n g o l n y e l v ű c ím e : ”Unforgettable Moods, Wis e Les s ons” T h e A r c hit e c t I s t v á n M e d g y a s z ay In In d i a .
J. J. M o d i, M e r v a nj i Fr a mj i, é s In d i a e l s ő é pít é s z n ő je : P e r in J a m s h e d j i Mi s t r i.
A M e d g y a s z a y I s t v á n á lt a l t e r v e z e t t
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rárósmúlyadi római katolikus templom
(f o t ó : H a c k R ó b e r t , M É M M D K )

 D r. R a s h m i J o s h i , a D e l h i E g y e t e m

S z l á v é s F i n n u g o r Tu d o m á n y o k Ta n s z é k é n e k
vezetője a Medgyaszay-kiadvánnyal
(f o t ó : B a l d a v á r i L á s z l ó Z o l t á n)

helye Egyesület szervezésében megvalósuló magyar−angol14 és hindi nyelvű
impresszummal kiegészített kiállításon
az építész indiai utazásának művészi
hatásai, indiai építészeti kapcsolatai 15,
illetve a Bombaybe tervezett Iráni−Turáni
Múzeum épülete kapott nagy hangsúlyt.
A santiniketani művészeti iskola kapcsán

megfogalmazott „Felejthetetlen hangulatok, bölcs tanulságok” − Medgyaszay
István építész Indiában című tárlat a
Delhi Egyetem Szláv és Finnugor Tudományok Tanszékén volt megtekinthető 2018.
augusztus 23. és szeptember 3. között.
A nagy sikerű kiállítás megnyitóján dr.
Rashmi Joshi tanszékvezető asszony üdvözölte a magyar építész művészeti gondolkodását és az indiai építészet felé tett
testvéries gesztusát. A három szervező
intézmény munkáját összefogó projektigazgatóként Baldavári Eszter, a Magyar
Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi
Dokumentációs Központ (a továbbiakban MÉM MDK) művészettörténész
munkatársa hindi köszöntője után angol
nyelvű előadásában ismertette Medgyaszay indiai utazásának jelentőségét. Az
egyetem hallgatói külön köszönetüket
fejezték ki, hogy az angol mellett magyar
nyelven is olvasható volt a kiállítás anyaga, így a magyar szakos ázsiai hallgatók
gyakorolhatták nyelvünket.
Miután a kiállítási anyagok visszaérkeztek
Budapestre, a CentrArt Egyesület az Indiában bemutatott tablókat a Magyar Építészeti Múzeumnak ajándékozta, így új
utakra indulhatott a tárlat. 2019. november 20-án Mosonmagyaróváron16, a Flesch
Kulturális Központ első emeleti kiállítótermében nyílt meg a kiállítás, amelyen
Kitley Tibor városi főépítész mondott köszöntőt, majd Medgyaszay István unokája, Ládonyiné Bartha Gabriella és a MÉM
MDK munkatársai, Ritoók Pál és Baldavári
Eszter beszélgettek az építészről.
2020. február 12-én, Medgyaszay István
halálának 60. évfordulója alkalmából különleges eseménynek lehettek tanúi a soproni színházba látogatók. Medgyaszay,

A színházi klub keretében bemutatott
különleges előadáson Potzner Ferenc, a
házigazda Ritoók Pál, Medgyaszay István unokái, valamint Baldavári Eszter és
Nemes András művészettörténészek mutatták be Medgyaszay életútját, a soproni Petőfi Színház színészei: Szőcs Erika,
Savanyu Gergely és Marosszéki Tamás pedig az építész és a soproni polgárok hangján szólaltak meg. A gramofonjátékkal
színesített műsor után rendhagyó kulis�szajáráson vehettek részt az érdeklődők
Hogyan működik ma a színház? címmel.
Az elmúlt három esztendő során megvalósult kulturális események méltóképpen
tisztelegtek Medgyaszay István emléke
előtt. Nemcsak hazánk városaiban vált
ismertebbé a neve, hanem a határon túl
is. Sőt, Ázsiába eljutva, az ottani magyar
nyelvet tanulók is megismerkedhettek
művészetével. Zalaváry Lajos vágya teljesülhetett: példaképének üzenete eljuthatott a világ különböző pontjaira,
akinek munkásságát így összegezte veje,
Bartha Zoltán:
„Itt élt közöttünk több mint félszázadon
át, számottevően gyarapítva nemzeti
kultúránkat. Tervezett házat Istennek,
dísztribünt császárnak, palotát királyok
részére, és panteont a nemzet nagy halottainak. Színházat, kórházat, városházát, iskolát – mindebből nem is egyet.
Öregsége ellenére kénytelen dolgozni,
legutóbb az Ipartervnél. Jellegzetes,
régi családiház-típusának körvonalai
bontakoznak ki utolsó rajzán, gólyafészekkel. Bizonytalan, elmosódó vonalaival talán élete legnagyobb gondolatát vallomásként tolmácsolja az építés
lényegéről: az emberiség bölcsőjéről,
az otthon fészkéről.”

1 6 A h o l a M e d g y a s z ay á lt a l 19 0 9 é s 19 10 k ö z öt t t e r v e z e t t e g y k o r i e le mi n é pi s k o l a á ll, a m e l y m a id e g e nf o r g a lmi é s v e n d é gl á t ó - ip a r i s z a k k ö z é pi s k o l a k é nt mű k ö d ik .

NAGY TAMÁS ( 1948 –2020)
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Vincze László
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A következő találkozás az Anker-házban,
a Deák térre néző lakásban volt. Talán
még egyetemista voltam, emlékeim szerint két dexionvázra fektetett makulátlan
fehér dipával borított rajzasztal a nappali közepén, fal mellett könyvek, albumok.
Erősen beleégett az emlékeimbe ez a hófehér műteremlakás.
A 80-as évek elején több fiatal magyar
építésznek nyílt ki a világ. A New York-i
építész, Papp László közbenjárásával
kaptak állást ottani nagy irodákban. Óriási kihívás és lehetőség a világ legizgalmasabb metropoliszában építészkedni,
de legfőképpen összemérni a kelet-európai kultúrát az ottanival, feldolgozni,
megtanulni máshogyan mozogni, beszélni a nyelvet, levetkőzni a gátlásokat.
Majd lejárt a három év, és eljött a vis�szatérés ideje.


Balról: Vincze László, Varga Csaba,
S a l a m i n F e r e n c , N a g y Ta m á s ,
S a l a m i n M i k l ó s , Tu s n á d y Z s o l t

1981-ben történt. A Bercsényiben futottam össze egy fiatal, szemüveges férfival.
A fotólaborba igyekeztem néhány képet
nagyítani. Váltottuk egymást, ő végzett
már, csomagolt össze, de az ajtóban még
bemutatkoztunk egymásnak, beszélgettünk. Belekezdett egy történetbe, hogyan
és miért is van itt a Bercsényiben újra, hiszen ő is itt volt kollégista, szerkesztette
a B28−30-at. A Mozgó Világ körkérdéssel kereste meg több fiatal pályakezdővel együtt: írják meg, „Hol szeretnének
lakni?”. Ezt elég banálisnak, ironikusnak
tartotta. Kitalálta, hogy számba veszi az
addigi összes albérletét, végigjárta és lefényképezte azokat, s ebből egy gazdag
vándorlástörténet kerekedett ki. Hol szeretne az ember lakni? Hát a létező legjobb helyen, de persze ennek az esélye
kicsi, a vágyak és a valóság ritka koincidenciája, ha ez összejön, főleg a 80-as
évek elején, Magyarországon!
Ő volt Nagy Tamás, akkor már öt éve
diplomát szerzett építész. A fényképezőgépek királynője, egy Nikon F a vállon,
fekete bőr hátizsák az oldalán, rokonszenves nyitottság, és persze a rá mindvégig jellemző kimért humor − ez volt az
első kép Toncsiról.
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A sors úgy hozta, hogy a Makonában
Imrénél újra találkoztunk. 86-ban érkezett vissza New Yorkból, és kereste az
új helyet, váltani akart az állami tervezőirodáról valami másra. Imréhez nagy
tisztelet, barátság fűzte, így adódott,
hogy csatlakozzon a Rumbach Sebestyén utcai makonás irodához, Imre szellemi műhelyéhez.
Az organikus építészetet, az Imre által
megteremtett történetmesélést forrásként használta, ráépítette a saját, két
háború közti modern, majd posztmodern
és kortárs mintázatait, szintetizált egy
önálló oeuvre-t. Az amerikai shakerek
tárgykultúrájában rátalált a munkásságát végigkövető, a részletekre rendkívüli figyelmet szentelő átgondoltságra,
a visszafogottság és a célszerűség önálló
esztétikájára. Ekler Dezsővel olyan alkotók ők, akik a hazai organikus építészetre
reflektálva egy önálló, összetéveszthetetlen narratívát teremtettek. A kortárs
építészeti nyelv kísérletező, útkereső, a
pillanat, a kor fényképe, amely egymás
után rendeződve mozgóképpé lesz, így
korunkat képes dinamikájában megragadni. Éppúgy, mint az írott és beszélt nyelv
alakulása az új tartalmak kifejezésére.

A kultúrát a legszélesebb értelemben
tekintette szövetnek, az irodalom, zene,
film által gazdagon növesztett térnek.
Munkáiban kereste a múlt és jelen viszonyát, az ismétlődés okait. Tamás
New York-i 56-os emlékmű-tematikája
a köztériszobor-értelmezés hazai gyakorlatától merőben eltérő, újító és modern. Építészetének határai nincsenek
rögzítve, képes távoli pontokat összekötni. A színes madártoll százszorosára
felnagyított képe homlokzattá válik a
Hungaro Controll épületén, Szentkúton
a lábakon álló épületlepények íves kivágásaiból hullámzó, ismétlődő forma
jön elő, az ostyából kiharapott szeletek
távoli asszociációja.

Maximalista volt, mindig és mindenkor,
kis és nagy feladatokban egyaránt. Ez
az elszántság átragadt a házain dolgozó
mesteremberekre, látva Tamás munkabírását, hallgatva instrukcióit. Rendezett,
a rajzokat szervezett folyamatokká vezényelte, a részleteket aprólékosan számba
vette, kitalálta. Nem is elszántság, hanem a hitben élő alkotó megszállottsága
volt az Övé. Nagy mester volt, kiválasztotta és maga köré gyűjtötte a tanítványokat, adta és megosztotta a tudást, és
cserébe kapott tőlük az állandó megújuláshoz energiákat. Túl korán és váratlanul hagyott itt bennünket, de öröksége,
művészete mosolya itt marad velünk.
Nyugodj békében, Toncsi!

Evangélikus templom, Dunaújváros.
Fotó: Dénes György


IN MEMORIAM
PROF. DR. KISTELEGDI IST VÁN
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Életének 76. évében, 2020. augusztus
22-én elhunyt prof. dr. Kistelegdi István,
a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és
Informatikai Karának professzor emeritusa. Kistelegdi István számos rangos
díjjal is elismert tervezői tevékenysége
mellett a pécsi egyetemi szintű építészképzés egyik alapítójaként a hazai építészeti közélet és építészoktatás elismert alakja volt.
Építésztevékenysége mellett a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola Építészeti
Intézetének tanszékvezetője volt, majd
főigazgatóként megszervezte az intézménynek a tudományegyetemhez történő integrációját. Kiemelkedő tanáregyéniség volt, közel 30 évet töltött el
a karon. Nagy szerepe volt az egyetemi
szintű képzés beindításában, és a Breuer Marcell Doktori Iskola alapításában.
Több jelentős nemzetközi oktatási és
tudományos projektben is tevékenykedett. Kutatási területei a népi építészet
és a hagyományok kortárs alkalmazási
lehetőségei voltak. Ezen belül kiemelt figyelmet fordított a műemlékvédelemre,
a történelmi városrészek rehabilitációjára, az új épületek történelmi környezetbe való illeszkedésére, a környezetkultúra fejlesztésére.
A Pécsi Baranyatervnél kezdte pályáját, majd a PÉCSITERV Tervezőirodánál folytatta, ahol műteremvezető és a
pécsi belvárosi műemléki rehabilitáció
főépítésze, építész szakfőmérnöke lett.

 Ravatalozó, Siklós, 1972.
F o r r á s : C s o r b a G y ő z ő K ö n y v t á r,
Kistelegdi Gyűjtemény
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 Erkel Ferenc Zeneiskola és Hangversenyterem,
K o m l ó 1 9 74 – 8 2 .
F o r r á s : C s o r b a G y ő z ő K ö n y v t á r,
Kistelegdi Gyűjtemény

A magyar organikus építészet kibontakozásában meghatározó szerepet játszó
Pécsi Ifjúsági Iroda, majd a Pécs Csoport tagja volt. Vezető szerepet vállalt
a pécsi történelmi belváros rehabilitációjában, nevéhez fűződik a méltán híres
Elefántos tömb rekonstrukciója.
Legfontosabb megvalósult épületei Pécsett állnak: a FÉSZEK Áruház (1983),
az Iparosház (1987), a FEMA bevásárlóközpont (1991, lebontották a 2010-es
években), a Kereskedők Háza (1992),
a Zsolnay Múzeum (2004), a Fecskeház (2005), a Modern Magyar Képtár
(2008−2010) nem csupán a város ikonikus épületei, hanem a mai magyar építészet jelentős alkotásai. Korai művei a
siklósi ravatalozó (1972) és a szamoskéri
református templom (1974, Bachman
Zoltán és Csaba Gyula tervezőtársaival).
Tervezői és műemlékes munkásságát a
szakma és Pécs városa is számos kitüntetéssel ismerte el: Janus Pannonius
művészeti díj, Breuer Marcell-díj. A Magyar Műemlékvédelemért miniszteri plakett, Ybl Miklós-díj, Pro Architectura díj.
Oktatási tevékenységéért többek között A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet és a Pro Universitate emlékérmet vehette át.
Nyugodjék békében!

 Az Elefántos ház belső udvara.
F o r r á s : C s o r b a G y ő z ő K ö n y v t á r,
Kistelegdi Gyűjtemény

 R e f o r m á t u s t e m p l o m , S z a m o s k é r, 1 9 74 (t e r v e z ő t á r s a k : B a c h m a n n Z o l t á n , C s a b a G y u l a) . F o t ó : D é v é n y i S á n d o r

BÚCSÚ RADVÁNYI GYÖRGYTŐL
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Dévényi Sándor
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Egy éve ilyenkor születésnapi ünneplésre
készültünk. Gyuri 70 éves lett. Gyermekei
meglepetés-ünnepet készítettek elő. Gyuri boldog izgatottsággal várta ajándékainkat, 70 éve során velünk együtt megélt
élményeinek emlékeit. A közös múlt megidézése feledtette a betegséget, a múló
éveket, a múló élet veszteségeit; gondtalan, önfeledt ünnep volt.
Ma is ünnepelni jöttünk össze. Ünnepeljük azt, aki testben ma már nem lehet köztünk. Megköszönjük, hogy velünk volt, és
hogy Vele lehettünk.
1967. szeptember 2-án hajnali 2 órakor
találkoztunk először, Kalocsán, a „Budapesti Forradalmi Ezred” zuhanyzójában,
meztelenül, frissen nyírva, fertőtlenítve.
Több mint egy fél évszázadon át volt életem része Gyuri, vagy ahogy mi, katona-,
majd egyetemi évfolyamtársai, barátai
hívtuk: Radesz.
Ez alatt a fél évszázad alatt hol közelebb,
hol távolabb voltunk egymástól, de soha
nem tévesztettük szem elől egymást. Az
is, hogy pesti éveim után visszamentem
Pécsre dolgozni, Gyurinak köszönhető.
Akkor a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán
tanított, s ő hívott, jöjjek haza.


A Magyar Nyelv Múzeuma, Széphalom.
Építészet, fotó: Radványi György DL A
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A tanítás volt élete meghatározó élménye.
A pécsi főiskolán alapozta meg oktatói
pályafutását. Itt mindent ki kellett találnia. A tanterv kidolgozásával, jegyzetek
írásával, az oktatói közösség létrehozásával meghatározó szereplője volt egy
új, főiskolai szintű képzés indításának.
1980-tól a Budapesti Műszaki Egyetem
Középület-tervezés Tanszékén építészgenerációkat oktatott, s adta át tervezői
tapasztalatait. Közösségszervező képességét, nemzetközi kapcsolatrendszerét
önzetlenül mindenkor a fiatal építészek
javára fordította. A francia nyelvű építészképzés a műegyetemen nagyrészt
neki köszönhető. Franciaországi diákcsereprogramokat, szakmai táborokat szervezett, külhoni vendégelőadókat hívott
az egyetemre. Nevelési módszeréről így
nyilatkozott: Igyekszem „megteremteni a
szabad kibontakozás lehetőségét, miközben végigvezetem őket a saját útjukon”.
Nem fogadta el korunk leegyszerűsítő
tömeggondolkozását, szakmai igénytelenségét. Ezért nemcsak a régi korok értékeinek megismerése, hanem az igényes
gondolkodás beidegződése érdekében
is új tantárgyat alkotott Részletképzés
és kompozíció címmel. A tárgyban a tör-

téneti formák megismertetése mellett az
építészi gondolkodás újabban elhanyagolt mélységeibe vezette be a hallgatókat,
hangsúlyozva az ősivel, a régivel való kontinuus kapcsolat jelentőségét. Hallgatói
rajongtak Radványi tanár úrért.

teljesítmény lett. Budapestről vidékre
lejárva, főépítészként jelen lenni egy
településen nem könnyű feladat. Lelkiismeretes munkája elismerésének tudta be,
amikor egyik ügyfele Újhelyt így köszöntötte: „De jó, hogy itthon tetszik lenni!”

Két településen is tevékenykedett főépítészként, ahol a kulturált épített és
természeti környezet megóvásán és alakításán túl igazi kultúrmissziót végzett.
A sokszor nehéz kompromisszumokkal
és konfliktusokkal terhelt feladatok
megoldásakor embersége, kreativitása
és kiváló szakmai felkészültsége segítette. Sátoraljaújhelyen, szeretett családi fészkében végigkísérte és szakmailag
irányította az utóbbi negyedszázad városfejlesztéseit. Levezényelte a belváros
gyalogosövezetté alakítását, a sport- és
szabadidőközpont kiépítését. Konkrét
tervezési feladatokat is vállalt, mint a
nagy mászófal tervezését, vagy az egykori királyi közpince, népszerű nevén a bortemplom 110 éves épületének felújítását.
Füzéren tevékenyen részt vett a műemlékes szakma legtöbb vitát kiváltott, de
egyúttal legtöbb eredményt felmutató
fejlesztésében, a vár helyrehozatalában:
„Nem rekonstruáltuk, nem újjáépítettük,
hanem újra építettük” nyilatkozta az elvégzett munkáról, ami egy konzervatív,
néha retrográd szakma akadályait leküzdve, de a hitelesség kritériumát mindvégig
szem előtt tartva, igazi építészeti csúcs-

Mindemellett önálló tervezési feladatok sorát oldotta meg. Tervezett családi
házat, orvosi rendelőt, kerámia-manufaktúrát Szőlőskislakra, galériát Pécsre,
műemlék-felújítást Nagykanizsára, Várpalotára, főteret Szolnokra, s a széphalmi
Emlékcsarnok felújítását. A Széphalmon,
Kazinczy Ferenc egykori gyümölcsösében
megépült „Magyar Nyelv Múzeuma” épületére volt talán a legbüszkébb. „Kazinczy
gyümölcsöse termőre fordult” – nyilatkozta a szimbolikus intézmény elkészülte
után. Nyelvünknek a nemzeti tudatban
betöltött szerepéhez méltó, építészeti remekmű született.
Gazdag életműve számos díjat eredményezett. Kiérdemelte az építészhivatás
legmagasabb szakmai kitüntetését, az
Ybl Miklós-díjat, a műemlékvédelem
Möller Emlékérmét, a Művészeti Akadémia Építőművész Tagozatának éves
díját, amelynek átvételét még szeretett
feleségével együtt ünnepelhette, és számos egyéb elismerést. Sátoraljaújhely
díszpolgárává választotta. A Magyar
Művészeti Akadémia 2017-ben tagjai
közé kooptálta.

Élete legfőbb jutalma azonban négy gyermeke, gyönyörű családja volt. Eredményeit tehetsége és szorgalma mellett alázatos
hitének köszönhette. Teremtőjébe vetett
hite segítette őt élete nehéz pillanataiban, s betegsége elviselésében. Akik itt
maradtunk, példája bennünket is éltet;
van hitünk és van reménységünk, hogy a
halállal nincs vége annak, amiért az életben küzdöttünk. Lesz folytatás, és ezért
merünk élni, és merünk majd meghalni is!
Drága Anna, Miska, Gergely, Ata; Gyuri
gyermekei, és ti, unokái, a kis Franciskával
egyetemben! És Radványi György tanár úr
tanítványai, doktoranduszai! Vigyétek tovább mindazt, amit Ő fontosnak tartott!
Nemrég Szatmárcsekén jártam a híres
csónakos fejfás temetőben. Itt nemcsak a
síremlékek különösek, a rájuk vésett üzenetek is tanulságosak. Egyet megjegyeztem, így búcsúzom Tőled, drága barátom:
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek.
Ha rólam szóltok, mosolyogjatok,
így emlékem áldás lesz rajtatok.”
Isten kísérjen végtelen utadon!


A Magyar Nyelv Múzeuma, Széphalom.
Építészet, fotó: Radványi György DL A

KERESZTÉNY MŰVÉSZE T – MODERN MŰVÉSZE T
TÁVL ATOK
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Dr. S omog y i G y ő z ő

A keresztény és a modern művészet
csak úgy hasonlítható össze, ha az emberi kultúrtörténet távlatába helyezzük.
Jézus születésétől számítva 2016-ot
írunk, a keresztény vallás gyökerei azonban ennél mélyebbre nyúlnak. Az Újszövetség az Ószövetségre épül, ez ősi
vallásokra és mítoszokra megy vissza.
Keresztény művészet, kultúra és vallás
egybeolvad a több tízezer éves történelem nagy kultúráival. Hatalmas civilizációk öröksége, sokszínű műveltség
és tapasztalat, amire a kereszténység
épült. A teológia „őskinyilatkoztatásról”
beszél, és mindezt egyetlen közös hagyományláncnak tekinti.
Minden nagy kultúra a teremtő Istenre
és a természetre hivatkozik, és valláson
alapul. Távoli korok és helyek alapmítoszai, szertartásformái hasonlók, gyakran
azonosak. Azonos a szépségeszmény.
A régészek csak szép tárgyakat hoznak
felszínre. Ugyanúgy szép az ősemberrajz,
mint a hindu istenszobor vagy a gótikus
szárnyas oltár. A szín- és formahasználat, arány és lépték azonos törvényeket
követ. Ugyanez áll a zene, az építészet,
a kézművesség területén. Az emberi művészet számtalan változatával egységes
birodalom, ahogy a természet végtelen változatossága mellett is ugyanaz.
A keresztény művészet ennek a hagyományláncnak a része.Ennek ellenpontja
a modernitás.Nem egyes műtárgyakat
hasonlítunk össze, hanem az emberiség
sorsára, a Föld életére gyakorolt hatását
mérlegeljük, amikor ezt a két kultúrát
egymás mellé állítjuk.
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L á t t a I s t en, hog y jó
A bibliai teremtéstörténet a világ részeinek megalkotása után újra és újra megismétli ezt a mondatot: „És látta Isten,
hogy jó.”
Ez a keresztény művészet kulcsmondata.
A létezés rendjének felismerésén és igenlésén alapul a művészet. A létező dolgok,
az élettelen csillagoktól a földi élőlényekig a létezés örömét sugározzák. Ők is
látják, hogy jó. Jó a növények kirobbanó
burjánzása, az állatok létharca, makacs
szaporodása és újrakezdése, a vizek körforgása. De még a kő és homokszem is a
létezést akarja.
A dolgok formája és működésük azonos
törvények szerinti rendje jó, szép – de a
legtöbb régi nyelvben a „jó” és a „szép”
ugyanaz a szó. A világ nemcsak jó, de
szép is, és ez az állítás igaz. Az égitestek mozgása, a keletkezés és elmúlás
időfolyama, a természet valamennyi
formája maga az esztétikum. Létezésük
rendjének igenlő felismerése az, amit az
ember a „szép” szóval kifejez. A dolgok
szépsége azonban objektív, az emberi értékítélettől függetlenül. A világ az ember
nélkül is szép.
A művészet nem emberi találmány. Az
esztétikum létrehozója, az „ősművész”
Isten, aki a szépség forrása.
Nem élettelen műtárgyakat teremt, mint
az ember-művész, hanem élő műalkotásokat, amelyek további szépségeket
hoznak létre, folytatva a teremtést. A
kozmikus és vulkáni mozgás, a Nap, szél
és víz munkája újabb szépségeket teremt. Szép a kő belseje, a kanyargó folyómeder vonala, a hóesés. A madarak
éneke, a halrajok cikázása, a szaporodás
és kiválasztódás, majd pusztulás általi
formagazdagság már az élőlények alkotó
hozzáadása a léthez.
A létezők válasza, hatalmas „igen” kiáltása a teremtésre a művészet.
Az ősmítoszok Paradicsoma azt jelképezi, hogy Isten a Földet, mint élő szépséget
az emberre bízta, hogy őrizze és folytassa a művet. Ez felelősség az életfolyamatok és az esztétikai rend iránt, és parancs
az élet esztétikumára, vagyis a művészetre. Az ember társteremtő, ha igent

mond a világra, és megismétli az isteni
szót: kimondja, hogy a világ jó és szép.
Az ember az, aki a létre tudatos „igennel”
válaszol, akarja, elfogadja, és szeretettel
utánozza, ismétli. A természeti formák
kedvelése és utánzása örömérzettel jár,
ugyanúgy, mint az evés, ivás, szaporodás
vagy a játék. Ezt a tevékenységet – amely
maga a művészet – elvben mozgathatja
tapasztalat vagy ösztön a lét mögött álló
teremtő Isten felismerése nélkül is. Hogy
a pacsirta éneke vagy a felkelő Nap sugara Istent dicséri, az lehet antropomorf
hasonlat. Az a több tízezer év azonban,
ameddig az emberi kultúrtörténetben
visszatekinteni tudunk, csak vallásos
művészetet ismer. Ateista kultúrát a modernitáson kívül mindeddig nem találtak,
bár ebbe óriási pénzt és energiákat fektetnek. A legősibb társadalmaktól kezdve az ember a művészetet vallási kultusz
keretében műveli, mint varázslatot, imát,
az Istennek adott választ. A modernitásig csak szakrális művészet létezett. Az
egyes művészeti ágak részei a teremtést
igenlő és a Teremtőt dicsérő kórusnak,
ősliturgiának, melynek megnyilvánulási
formái a vallási szertartások. Feltételezi,
hogy a szépség örök és változatlan, az
ember is lényegében ugyanaz Ádám óta.
Nincs időbeli fejlődés. Hatalmas kultúrák, civilizációk hullámzó emelkedése és
hanyatlása a művészettörténet. Viszonyítási pont a teremtő Isten, a mennyország és az egyszer volt Paradicsom.
Az eszménykép az égben és a múltban
van. Az ehhez való kreatív visszafordulás (megtérés) a művészet alapmozdulata. Ennek helyreállítása, rekonstrukciója szül új és új formákat. Bárhol és
bármikor lehet aranykor, születhet zseni.
A vallásos művészet kulcsszavai: örök,
ősi, hagyomány, ismétlés, másolás, alázat, szeretet, mester, tanítvány, stilizálás, szertartás, ünnep, öröm, körforgás.

A Jé z u s -képm á s
Jézus alakja az a többlet, amit a kereszténység hozzátesz az emberi kultúra
nagy láncolatához. Jézus feloldja azt
az ellentmondást, amely a létigenlés és
egyes monoteista vallások képtilalma

között feszül. A keresztény képteológiát a VII. században az iszlám hatásra
fellépő képrombolás ellenében fogalmazta meg Damaszkuszi Szent János.
Lényege az, hogy Jézus személyében
Isten látható testi alakban jelent meg a
Földön. Szavai, „aki engem lát, látja az
Atyát ” azt jelentik, hogy nemcsak tanítása, de tettei, emberi arca és teste is
kinyilatkoztatás. A láthatatlan Isten nem
ábrázolható. Jézus azonban, mint az
Atyaisten képmása (ikonja), igen. Jézus
utánzása maga a kereszténység, ábrázolása az istentisztelet része. A Jézust ábrázoló kép, szobor, írás, zenemű az „ikon
ikonja” megfelelő szabályok betartásával
szentkép. Ugyancsak szent az embernek
Isten képmásaként, a természetnek Isten
keze nyomaként való ábrázolása.
Ez a gondolat a keresztény művészet
alapja.
Arról szól, hogy a világ jó és szép, élni
mindenképpen érdemes, végül a jó győz.
A lét törvényei megismerhetők és követhetők. A művész szabadon elkötelezi, átadja
magát, hagyja, hogy a kezét Isten mozgassa. Elfogadja, hogy szolgál, hagyományt
követ, és szabadsága relatív. De éppen ez
az elfogadás ad elegendő teret és szabad
kezet a szépséghez, és biztonságot, hogy
nincs egyedül. Nem a semmiből indul, hanem óriások vállán áll. A keresztény vallást
kultúrája és művészetének szépsége is
igazolja. Európa építészeti és zenei csodái, festészete és szobrászata keresztény
talajból nőttek ki. A természet létformája
az esztétikum, a teremtést igenlő vallások
kultúrája ezért szép, tárgyai tartósak, működőképesek és szépek.

Mo d er nit á s
A modern művészet, mint stílus, alig
százéves. Ám ahogy a keresztény kultúra gyökerei mélyebbre nyúlnak az
időben Jézusnál, a modernitás mint
eszme is jóval régebbi. Ideológusai a
francia felvilágosodást és forradalmat
ünneplik határpontként, de előzményei közé sorolják az angol ipari forradalmat, a reformációt és reneszánszt,
a felfedezések és gyarmatosítás folyamatát, a középkor végén születő pénzgaz-

daságot, a humanizmust, az antik görög
civilizációt és a Római Birodalmat.
A modernitás látszólag spontán történelmi folyamatból a XIX. századra irányított
mozgalom, kidolgozott eszmerendszer
lett. Ma egy ateista vallás dogmákkal,
mítoszokkal, eszkatológiával, rítusokkal, az élet minden területére kiterjedő
előírásokkal és tilalmakkal. Egységes
ideológiai, politikai, gazdasági uralmi
rendszer, egyforma kötelező kultúrával
és művészettel. Önmagát mint a fejlődés
csúcsát, a világ létének célját és értelmét határozza meg. Történetét az ősrobbanástól máig forradalmi lépésekből
álló egyenes vonalú, töretlen felívelésnek
írja le, és maga nevezi modernizációnak,
újabban globalizációnak.
Ez a rendszer ma teljesen uralja a Földet.
Nincs olyan eldugott zuga, ahová el ne
ért volna. Nincs olyan társadalmi alakzat, amely alapelveit kétségbe vonná, és
ne akarna modern lenni. Egyének és kis
közösségek próbálkozhatnak, de ők is
kénytelenek modern keretek között élni.

A v ilá g r o s s z
Az emberi történelem évezredeivel mérve a modernitáshoz vezető eseménylánc
is a világ keletkezéséig megy vissza.
Lehetne nem-lét (semmi) és lehetne másként-lét (káosz). Erre a lehetőségre is
utal a teremtéskor hétszer ismételt bibliai mondat: „Látta Isten, hogy jó.”
Vallási mítoszok és irodalmi művek sokasága ír az angyalok lázadásáról és a
Teremtő ellenlábasáról, a Rosszról, a Sátánról. Ez a teremtett világ elutasítása,
a létezés törvényeinek kritikája és egy
általa létrehozandó másik világ ígérete.
A létellenes erő működése ugyanolyan
őstapasztalat, mint a létigenlés.
A teremtő nélküli, önmagától keletkező
világ gondolata a kozmikus rend megváltoztatásának, elpusztításának és mást
létrehozásának szándékával a sötét angyal programja, aki magát Lucifernek,
fényhozónak nevezi.
Ehhez az embert a világ kritikájának,
kijavításának tervével igyekszik megnyerni. Isten és a természet a szabadság
és tudás gátja, ha átléped, te leszel az

Isten. A kultúra történetét a csodálatos
műalkotások mellett a sátáni rombolás
és ellenteremtési kísérletek írják, amelyek mindig tömeghalállal, pusztulással
végződnek. Jelképei a Bábel tornya, az
apokalipszis fenevadja és a többi vallás
hasonló képei.
Amit a vallási tradíció ezekkel a mitikus
képekkel ábrázol, azt a modernitás tudatosan magáénak vallja. Lucifer a felvilágosodás hőse. A modernitás ma, teljes
győzelme tudatában büszkén vállalja és
hirdeti Lucifer programját, szimbólumaival együtt. Már nem álcázza deizmusnak
vagy javító szándékú reformnak, hanem
a teljes lerombolást és a másik, ember
alkotta valóságot tűzi zászlajára.
A modernitás önmagát mint az ember
forradalmát, sötét elnyomó erők elleni
szabadságharcát határozza meg. Ez a
sötét elnyomó erő a vallás, végső soron
az Isten. A modernitás lényege a vallással való szakítás. Első számú programpontja „a múltat végképp eltörölni”,
a vallásos kultúrák által létrehozott
alakzatok eltakarítása a fejlődés útjából.
Alapelve, hogy nincs Isten, a létező dolgok a tudattalan anyag véletlen önmozgásának eredményei. A földi életet esetlegesnek, a kultúrát egy kezdeti káoszból
való önfejlődési folyamatnak fogja fel.
Az értelem és tudat az állatból kifejlődő
emberrel jelenik meg a világban, és az
idővel folyamatosan tökéletesedik. Megvilágosult csúcspontját, nagykorúvá válását az Istennel való szakítással érte el.
A modernitás viszonyítási pontja a jövő,
melyet a tudomány hoz létre. Az egyre
távolibb időpontba tolt fényes jövő az a
mézesmadzag, amivel Lucifer az emberiséget vezeti.
A vallás legyőzése annak a közügyből
magánüggyé való lefokozásával a XIX.
században megtörtént. A XX. században már „a modern embernek csak egy
ellensége van: a természet, a vak elemek.
Ezek ellen küzdeni: ez a mai kultúra”.
(Hatvany Lajos, 1914.)
A modernitásban a természet nem csodálat és utánzás tárgya, nem igazodási pont.
Ellenség, amelyet le kell győzni. Ha a vallás az ember „igen” válasza a teremtésre,

Keresztény művészet – modern művészet
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melyről „látta Isten, hogy jó”, akkor a modernitás az ember „nem” kiáltása a világra, melyre Lucifer kimondta, hogy rossz.
A XX. század végére a földi természet
legyőzése befejeződött.
Az eget repülőgépek és kondenzcsíkok fedik, a csillagokat fényszennyezés takarja.
Az óceánt nejlonzacskók borítják, a tájat
autópályák és kockaépületek. Mindenütt
a gépek hangjai zúgnak, harsognak. A keresztény vallás romokban hever. A templomban hangszóró, műfény, diavetítő,
gázkonvektor és gitáros happening fogad,
a pap modern eszméket hirdet.
A modernitás keresztény kultúrkörben
felnőtt, lényege szerint keresztényellenes
folyamat. Irányítói – látszólag teljes győzelme ellenére – ma is sokkal több pénzt
és energiát fordítanak a kereszténység elleni harcra, mint a fényes jövőre.
Tudományos intézmények és programok sokasága dolgozik azon, hogy bebizonyítsa Isten és a lélek nemlétét, a
világ önkeletkezését, az ember majomtól származását, az egyirányú törzs- és
társadalomfejlődést, megváltoztassa az
emberi természetet és mesterséges embert hozzon létre. A művészet támogatásának és tűrésének feltétele a keresztény tradíció lejáratása és kigúnyolása,
a kereszténység tárgyi és eszmei emlékeinek rombolása.

Mo d er nt u d om á ny
é s a mű vé s z et t ör t énet
Mivel a harc végső soron az emberi lélekért folyik, Lucifer háborújának fő színtere a tudomány és a művészet. Mindkettő szabad luciferi értelemben: szabad
a teremtett világ ellen, annak elpusztítása irányában működni.
A modern tudomány feladata nem a világ
megismerése, hanem átalakítása. A művészet pedig – marxista kifejezéssel – „harci
fegyver” az Isten és természet elleni háborúban. A modern művészettörténet a keresztény kultúra lebontá- sának, a szentség
(szakralitás) felszámolásának, majd betiltásának története.
A művészet a reneszánszban fokozatosan
levált a vallásról. Már nem a liturgia része,
nem a Teremtés dicsőítése. Témája egyre

Országépítő 2020|03

inkább az ember, az ember alkotta dolgok,
a vallás csak egy választható motívum.
A világ jósága és szépsége, Isten igazságossága kérdésessé válik (lásd Shakespeare drámái), a zene leválik a liturgiáról, képzőművészetben a stilizált égi teret
a földi perspektíva, a szentképet a profán
látványfelszín váltja fel.
De a szépség fogalma fennmarad, a művészet még ezer szállal kötődik a tradícióhoz, a jóra és igazra hivatkozik, és
indirekt módon, kérdőjelekkel bár, de továbbra is igenli a teremtést és az életet.
Az áttörést a felvilágosodás hozza. Vezéralakjai nyíltan meghirdetik a keresztény vallás elpusztítását, Isten tagadását, a világ csak anyagi, tetszés szerint
formálható tárgy lesz. Isten helyére az
ember lép, mint a jó szép és igaz mércéje
és meghatározója, majd megszüntetője.
A világ nem kész remekmű, hanem bizonytalan eredetű, kaotikus anyag, amelyet az embernek kell meghatározni és
megformálni. A XIX. század stílusváltásai mind ebben az irányban hatnak, ezen
elvek alapján működnek.
A XX. század művészeti elméletei és kiáltványai már nyíltan a vallási tradíció
elleni harcban jelölik meg a modern művész feladatait, és megfogalmazzák annak haditervét. Az „izmusok” látszólag
színes világa egyre szűkül, és a kortárs
művészet a század végére egy egész világon kötelező, lehatárolt magatartást
jelent, amelytől eltérni fejvesztés terhe
mellett tilos. A művész köteles követni a
hatalmi központ utasítása szerinti „fősodort”, feladata a formálódó ateista világbirodalom szolgálata.
A szolgai beszűkülés leglátványosabb az
építészetben: csak rideg és embertelen
kockaforma és mesterséges anyag engedélyezett. Hasonló elvárással számolhat a
zeneszerző, a színész, a látványművész is.
A modernitás a folyamat kezdetén istenséget ígért a művésznek. Elhitette vele, hogy
a vallás béklyóit levetve teljesen szabad
lesz, kizárólag saját ösztönét, kísérletező
zsenijét követheti. A folyamat végén egy
diktatúra szűk ketrecébe zárva találja magát, betiltva egyetlen ihletője, a szépség.

A diadalmas modernitás a művészet elveit a következőkben határozza meg:
– Bemutatni, hogy a világ rossz, az élet
értelmetlen.
– A múlt maradványai és a természet
ellen irányuló forradalom érdekében felszítani az elégedetlenséget, kilátástalanságot, a rombolás és változás vágyát.
– A tragédiákat, bűnöket, ijesztő és elborzasztó dolgokat aránytalanul kiemelve kell bemutatni (lásd a hírközlés „csak
a rossz hír a jó hír” alapelve).
– Az esztétikum csak eszköz, az „üzenet”,
az „eszmei mondanivaló” a lényeg, a kérdésfelvetés, azaz a kétely, a bizonytalanság, a néző (olvasó) összezavarása.
– Kötelező a negatív érzelmek felkeltése
és bemutatása: harag, düh, undor, gyűlölet. Eszközei a kritika, gúny, irónia, fekete
humor, groteszk, cinizmus, annak sugalmazása, hogy nincs jó, nincs hős és szent,
minden és mindenki egyformán gonosz.
– A kritika a múlt és a vallás ellen irányul, de végső soron Istent leleplező teremtéskritika.
– A természet és az élet giccses, ellenséges közeg. Feladat a természetben nem
létező, a modern ember által alkotott
mesterséges anyagok, formák idealizálása és kötelezővé tétele.
– Az ember csak kritikusan, csúf és gonosz vonásait részletezve ábrázolható,
az önpusztító, életellenes társadalmi
alakzatok kiemelt dicséretével.
– Múlt és jelen legyen sötét, hogy az ígért
jövő kontrasztosan fényesnek lássék.
A modernitás fejlődéselve a művészetben
is érvényes: minden relatív. Értékmérő az
idő múlása: minden későbbi fejlettebb
(jobb, értékesebb) minden korábbinál.
Igazodási pontok a hatalmi centrumok által diktált trendek. Az ezekhez való gyors
idomulás jelenti az értéket. Kulcsszavak:
új, mai, emberi, kortárs, jövőbe mutató,
tudományos, kísérleti, versenyképes – de
semmiképpen sem szép.
A modern kultúra alkotásai nagyok,
hangosak, gyorsak, de nem szépek. Ideológusai elvetik a szépség fogalmát, helyette funkcióról, másságról, különösről
beszélnek. A modern civilizáció büszkén
csúnya és természetellenes. Hívei bódul-

tan követik, mint bogár a lámpafényt, de
nem szeretik. A modern ember az egyébként megtagadott múltat és természetet
keresi, ha szépre és örömre vágyik.

C s a k a s z ent m a r a d
Összevetve a két kultúrát, úgy látszik,
hogy a kereszténységnek vége, csak modern művészet létezhet. Ez azonban csak
látszat. Hordozója, a modernitás, egy önfelszámoló rendszer. Az egyirányú, egyre
gyorsuló fejlődés elve, a fékezés tilalma
magában hordja végzetét. Modernitás
addig van, amíg a természet és a vallásos
kultúrák tartalékait feléli. Tiszta vizet, jó
levegőt, magasztos eszméket és szép tárgyakat gyártani nem tud, csak elhasználni. A modern egyén és társadalom saját
reprodukciójára is képtelen, élő erejét a
nem-modern népekből meríti. Mára azonban a diadalmenet körbeért a Földön.
A modern művész biztos lehet abban,
hogy még életében elavul. Művei rövid
életű, mesterséges anyagokból készülnek – de még gyorsabban végez velük a
kötelező trendváltás.
Művészetnek és művésznek nincs helye
a modernitás birodalmában. Az avantgárdban a „szép” szitokszó. A művészeti
iskolák tervező, eszmeközvetítő, rábeszélő és reklámfeladatokra képeznek
szakembereket. A modern művészetet
maga a modernitás számolja fel.
Lucifer globális sikere látványos, de csak
látszólagos, mai szóval virtuális. A természet és a tradíció szakrális szigetei tovább
élnek, és belőlük az Éden bármikor helyreállítható. A modern korszak maradandó művei mind e szigetekből sarjadtak.
A kereszténység nem halt meg, csak alszik. A létezés élő tartományait megtalálni ma sem lehetetlen, csak ehhez hit és
egyéni erőfeszítés szükséges. A művész
képes rá, hogy szembeússzon az árral, és
ne arra menjen, amerre a korszellem tereli. A fősodortól érintetlen természeti és
szellemi környezet, a múlt hatalmas példatára, rejtett mesterek és közösségek,
a gyermekvilág és Isten váratlan ajándékai segítik.
Csak szent – a mi kultúránkban keresztény – művészet lehetséges.

A Ma gya r Művés zet
(2016, 3. s z., 118–121.)
f ol y óir a t b a n me g jelent
ír á s u t á nkö z lé s e.
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2016 Budapest – Pagony Kert- és Tájépítész iroda

2010 Mérmű Kft. | Dr. Szűcs Endre

2018–19 Zalaegerszeg – Alfaterv 2000 | Fülöp Tibor

2011–2014 Sáros és Társa Kft. | Sáros László György DLA

2020 Budapest – Hetedhét Építész Iroda | Tóth Péter
Diplomaterv:

Megtiszteltetés volt Makovecz Imre faluházán dolgozni, felmérve és tanulmányozva azt. Fülöp Tibor iránymutatása
alatt dolgoztam az épületegyüttes teljes
felújítását és bővítését szolgáló kiviteli
tervek elkészítésében. A faluházban a
rendezőelvek a kósza szemek számára
talán nem láthatók, de a valódi organikus építészet ott rejlik ebben az épületben is. Több épületet benőve, összekötve
alakult ki végleges tömege. A régi épületekből csak alig maradt mára valami,
de az épületbe fordított „külső homlokzatok” jelzik a múltat és az építész értékmegtartó szemléletét. A kapcsolódó
bölcsőde szintén Makovecz Imre tervei
alapján, azokat a mai korra hangolva készül, megjelenik itt is a külső a belsőben.
Hangsúlyt kap a gyerekek birodalma.
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Diplomaterv:

A budapesti, ferencvárosi Corvin Hotel (építész: Dévényi Sándor, 1996)

Zalaszentlászló, Faluház (Építész: Makovecz Imre)

és a Sissi Hotel (tervező: Kravár Ágnes, 1999)

felújítás és bővítés

összenyitás, bővítés és belsőépítészet (2015)
2015-ben kaptuk a lehetőséget édesanyámmal, Kravár Ágnessel, hogy egy
minden szempontból érzékeny tervezési
feladatot oldjunk meg. A megbízás építészetileg, műszakilag és emberi szempontból is ezernyi lehetséges veszélyt
rejtett magában. A feladat az volt, hogy
két szomszédos, az utcakép szempontjából egymással harmóniában létező, de
egymástól függetlenül üzemelő szállodát
egy szállodává alakítsunk, bővíteni kellett egy 120 fő befogadására alkalmas
konferenciateremmel, valamint a meglévő mélygarázs is bővítésre szorult. Az
utcai homlokzaton, a gépkocsibehajtó
helyére lobbiablak került, ami továbbra
is magán viseli Dévényi Sándor napsugaras kapujának sugarait. Az udvar felől
volt jelentősebb a hozzáépítés, itt kapott
helyet a hátsó kertbe rejtett, zöldtetős
konferenciaterem. Feladat volt az új földszinti közösségi és vendégforgalmi terek
belsőépítészete. Itt visszaköszön az eredeti, elbontott belsőépítészet (tervező:
Csomay Zsófia) színvilága. Az új recepciós pult a Dévényi-féle határoló falak
mozgékonyságát követi.
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HÍREK

K Ö N Y VA J Á N L Ó
Fehérgyarmat,
Piaccsarnok
Idén szeptemberben adták át a fehérgyarmati új piaccsarnokot. Az 1800
négyzetméter alapterületű, a Terület- és
településfejlesztési Operatív Program segítségével, Farkas Miklós tervei szerint
megépült modern piaccsarnok időjárási
körülményektől függetlenül helyet biztosít a térség termelőinek áruik eladására,
és hozzájárul a város és a térség helyi
gazdaságának bővüléséhez, valamint a
lakosság életminőségének javításához.
Az épületet következő lapszámunkban
mutatjuk be.

A kisváros dicsérete
V i s e g r á d i t á b o r,
2020
A korábbi évek hagyományaihoz híven,
idén is megrendezésre került a Visegrádi
Építésztábor. Az Apát-kúti patak partján álló, tavaly emelt filagória lefedése,
fűzfonattal való körülölelése és paddal,
asztallal történő berendezése volt a kitűzött feladat. A tábor fontos része volt
a közösség építése, az építés örömének
testközelből történő megismerése és a
gyakorlati szemléletformálás (Makovecztúra Ferbert Mihály és Kertész József
erdészekkel, Gróf Péter régész előadása
a királyi palotáról, beszélgetés Salamin
Ferenccel a főépítészi rendszerről, Kóbor József kemenceépítő előadása, Tóth
Bence előadása a népi építészeti kutatásairól, Eisler Péter előadása Makovecz
Egyiptomban címmel).
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Év háza, 2020
Szeptember 17-én adták át az idei Év
háza pályázat díjait. Idén a családi
házak kategóriában Jakabfi-Kovács
Boglárka és Gyürki-Kiss Pál budapesti
lakóháza, a középületek között pedig
a Budai Vigadóért Nagy Csaba és az
Archikon kapta a fődíjat. Különdíjat kapott Tóth Péter DLA és Füzes András
a Wekerletelep Kispiacért, Dósa-Papp
Tamás a Telkiben épült családi házért,
Bártfai-Szabó Gábor és Bártfai-Szabó
Orsolya a Budakeszin épült családi házért, Sipos György és Vesmásné
Zákányi Ildikó az ópusztaszeri gyógynövény-feldolgozó és bemutató épületért, Sónicz Péter az üllői családi házért, valamint Fábián Gábor és Fajcsák
Dénes a noszvaji Lombházak-projektért
és a cserépfalui családi házért.

Kiindulópontunk az a belátás volt, hogy
amikor a városias fejlődés témája előkerül, akkor általában a nagyvárosokról, sőt
fővárosokról esik szó. Márpedig az lehet,
hogy mára az emberiség nagy része városokban lakik, de az biztos, hogy nem
fővárosokban. A városi életmódnak igenis
fontos részét képezik azoknak a városlakóknak a tapasztalatai és kialakult gyakorlatai, akik kis- és közepes városokban laknak. Ezért tűnt úgy, hogy érdemes a kérdés
nyomába eredni. Ráadásul a konferencia
kérdése sem pusztán az volt, hogy az urbanisztika tudománya mai állása szerint
milyen választ tud adni a kor kihívásaira e
szegmensben. Sokkal inkább érdekelt minket szervezőként azon életformák számbavétele, melyek a magyarországi városokra
jellemzőek, beleértve a jó és rossz példákat
is a kor kihívásainak megválaszolására.
Szerkesztők: Hörcher Ferenc,
Körmendy Imre, Tóbiás Krisztián
Kiadó: Tempevölgy Könyvek sorozat,
Balatonfüred Városért Közalapítvány
Terjedelem: 202 oldal
Kiadás éve: 2019

Götz Eszter:
Marosi Miklós építészete

A genius loci
– Irodalom és építészet

Marosi Miklós a józanság építésze, ahogy
monográfusa, Götz Eszter fogalmaz. Divatoktól függetlenül, mindig a praktikumot
szem előtt tartva gazdagodott és mélyült
alkotói pályája, emblematikus szállodaépületeket, példaértékű rekonstrukciókat
eredményezve, nem is beszélve a kórháztervezés terén végzett úttörő munkájáról.

Christian Norberg-Schulz szerint az építészet a költészet körébe tartozik. Tény, hogy
a városok, tájak, falvak és épületek értékelésében a szépirodalom és a szociográfia is
fontos szerepet játszik. Az írók hasonlatokkal, asszociációkkal és emberi tulajdonságokkal ruházzák fel az élettelen köveket és
az élő, de a történelem iránt közömbös természetet. Az irodalomnak is köszönhetjük,
hogy vannak otthonos helyeink, bátrabban
mozoghatunk térben és időben. Az irodalom
átsegít a mezsgyén, amely a tér geometriája
és a hely szelleme között húzódik. Hamvas
Béla sokszor és méltán idézett gondolatától inspirálódva a könyv tanulmányai megidézik a Petőfi megírta reformkori Pestet, a
gangokkal teli századfordulós Budapestet,
a mesés Kalotaszeget, a szociográfia által
felfedezett műemlék falut, Hollókőt, illetve
a kortárs vidékirodalom költészetté emelt
faluképeit. De bejárhatjuk a Délvidék géniusza mellett a pécsi Uránvárost, és mesélni
kezdenek Róma kövei is. A remekül megírt
tanulmányok az épített környezetet szövegként látják és láttatják. Az építészet így válik
költészetté, a genius loci pedig egy sajátos
megismerési formává, amelyben a kövek és
a táj megszólítja az embert.

Szerző, szerkesztő: Götz Eszter
Terjedelem: 252 oldal
Kiadó: MMA Kiadó
Kiadás éve: 2020

Szerkesztő: Kollár Árpád, Tamáska Máté
Kiadó: Martin Opitz Kiadó
Terjedelem: 232 oldal
Kiadás éve: 2019
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A 2020 | 03-as lapszám szerzői:
Baldavári Eszter (1986)
Művészettörténész, PPKE BTK (2013), jelenleg a PPKE
Történelemtudományi Doktori Iskolájának ösztöndíjas hallgatója, a Magyar Építészeti Múzeum muzeológusa. Az európai szecessziós építészetet kutatta hét
éven át Európa több országában. Fő kutatási területe
Kőrössy Albert Kálmán és Foerk Ernő építészete, valamint Medgyaszay István művészeti kapcsolatai Indiában. 2018 novemberétől a Magyar Építőművészek
Szövetségének ösztöndíjával Gonda Károly magyar
építőművész munkásságát kutatta Sanghajban. Számos kiállítás szerzője és szervezője, a Medgyaszay
István építészetét bemutató utazókiállítás (2018–19)
projektigazgatója volt. Sanghaj ultramodern magyar
építésze c. könyve 2019-ben jelent meg.

Csóka Balázs DLA (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). Az MMA Ösztöndíj Program résztvevője.

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, a Turi Attila-köny v társszerzője és szerkesztője.

Dévényi Sándor habil. DLA (1948)
Kossuth-díjas építész (1999), akadémikus (MMA),
a Nemzet Művésze (2017). BME (1973), műemlékvédelmi szakmérnöki képzés (1978−80), MÉSZ
Mesteriskola (1980−82). Munkahelyek: Iparterv (1973−75), Baranyaterv (1975−80), Pécsiterv
(1980−87), Pécsi Építész Iroda Kisszövetkezet
(1988−91), Dévényi és Társa Építész Kft. (1991−).
A Kós Károly Egyesülés alapító tagja, 2009-től
igazgatója, a PTE habil. egyetemi tanára. A Magyar Művészeti Akadémia alelnöke (2014−2017),
az Országépítő folyóirat főszerkesztője (2013−).

Erhardt Gábor (1974)

Táj- és kertépítészmérnök (KE, 2001), Környezetvédelmi és fejlesztési szakértő (DE, 2011). A LAND-A
Táj- és Környezettervezési Műterem Kft. (2001–
2002), majd a Panda Pont Mérnöki Iroda Kft. munkatársa (2002–2012), a Danubia Zöldépítő Kft. megbízott tervezője (2012–2016), 2016-tól önálló tervező.

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. Az MMA Ösztöndí
Program résztvevője.

Dénes Eszter (1978)

Mújdricza Péter (1955)

Botka Szilvia (1971)

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2012), PPKE
BTK francia szak. A DNS-Műterem társalapítója, 2013-tól az Országépítő felelős szerkesztő je. Rendszeresen publikál építészeti témában

A LAPOT TERJESZTIK:
Éghajlat Könyves Kávézó (1117 Bp., Karinthy Frigyes út 9.)
Fehérlófia Könyvesbolt (1084 Bp., József u. 8.)
FUGA Budapesti Építészeti Központ (1052 Bp., Petőfi Sándor u. 5.)
Gondolat Kiadói Kör (1053 Bp., Károlyi Mihály u. 16.)
Írók Boltja, Parnasszus Kiadó Kft. (1061 Bp., Andrássy út 45.)
LAPKER Zrt. (1097 Bp., Táblás u. 32.)
Líra Könyv Zrt., Szakkönyváruház (1065 Bp., Nagymező utca 43.)
Lyra Könyvesház Kft.(2600 Vác, Piac u. 1.)
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Váci út 19.)
Magyar Építőművészek Szövetsége (1088 Bp., Ötpacsirta u. 2.)
Országos Széchényi Könyvtár
Püski Kiadó Kft. (1013 Bp., Krisztina körút 26.)
Ráday Könyvesház (1092 Bp., Ráday u. 27.)
SZKITIA Nagykereskedés (1063 Bp., Szondi u. 60.)
Vince Kiadó, Műcsarnok könyvesbolt
(1146 Bp., Dózsa György út 37.)
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Építész, művészeti író. BME Építészmérnöki Kar
(1980), ELTE, művészettörténet szak (1990).
Az Indigo-csoport tagja, mestere: Erdély Miklós.
Munkahelyek: Esztergomi Tervező Intézet (1980–85),
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a Mújdricza és Társa építészműterem alapító tagja
(1990), vezető tervező. Elméleti és gyakorlati tevékenysége a Kárpát-medencében áramló építészeti
tradíciók ökológiailag is előremutató továbbfejlesztésére irányul. Az építészpraxisa mellett kiállításokat rendez, valamint rendszeresen publikál
művészeti, építészeti tárgyú esszéket. Mikropolisz
– Térszövegek (2005).

Dr. Somogyi Győző (1942)
Grafikus, festőművész, az MMA rendes tagja. Az
egyháztörténet doktora (RKKHA, 1968). Művészete
a magyar és keresztény képi hagyományok megőrzését, felélesztését, a modern és posztmodern művészet tanulságaival való ötvözését és ezáltal a bennük
megjelenő értékek átörökítését célozza. Salföldi
műterme fogalom, szerteágazó tevékenységének része többek között a történelmi hagyományőrzés és
a Balaton-felvidék hagyományos népi építészetének
védelme. A Salföldi Műhely Népfőiskola Egyesület
elnöke. Kossuth-díj (2012), Nemzet Művésze (2014).

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).

Turi Attila (1959)
Ybl-díjas építész (2003), BME Építészmérnöki Kar
(1985). Az Idol Gmk. (1985−87), a MAKONA (1987−90)
munkatársa, a Triskell Kft. társalapítója (1990−). Budakalász (1995−2019), Devecser (2010−2012) főépítésze. A Magyar Építész Kamara alelnöke, az MMA
Építőművészeti Tagozat vezetője. Az MMA rendes
tagja (2012). Főépítészi Életműdíj (2019).

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

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.

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

Hátsó borító: 
K ö z ö s s é g i b o r á s z a t , To k a j - H e g y a l j a . É p í t é s z e t : S a l a m i n F e r e n c , f o t ó : S z á n t ó Z a m á s

ÉPKOMPLEX Kft.
ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS

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

Játszható terek... kaland, élmény, kihívás...
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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

Országépítő 2020|03

83

