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Különös időket élünk: járvány, népvándorlás, háború… A pandémia első,
majd jelenlegi második hulláma felülírta életvitelünk minden apró részletét, csakúgy, mint a korábbi gazdasági kilátásokat. Bár sokan szkeptikusok
a mélyebb változásokat illetően, mégis felcsillan a remény, hogy alapvető
gondolkodási mintázataink íródhatnak újra. Az már jól látszik, hogy a világjárvány ráébresztette az embereket azokra a drámai hibákra, amelyeket
otthonaik és környezetük tervezésekor elkövettek. Új életformánkban felértékelődött az otthon minősége, fájóbb a zöldterület, az átmeneti terek
hiánya. Megváltozott a luxus fogalma, melynek alapja most a természet
közelsége lett. A szakma újra rácsodálkozik dédapáink szépen megöregedő,
felújítható és nem tönkremenő hagyományos házainak jó és racionális építészeti megoldásaira, felismerve, hogy ezek létjogosultsága e megváltozott
világunkban is megkérdőjelezhetetlen. Ebben a helyzetben előtérbe kerülhet az a tervezői attitűd, mely divat-, dizájn- és termékorientált világunkban
a kultúraközvetítésre, az értékmegőrzésre épít. A 2020-as év mindemellett
a gyász éve: az építészszakma doyenjeitől búcsúztunk, akik a jelen és a jövő
feladataihoz muníciót adtak számunkra.

  B old o g a s s z ony Há z a c s k a - k á p oln a , Má r t é l y.

Makovecz Imre vázlatai

De változást hozott ez az esztendő lapunk életében is. Dénes Eszter hét éve felelős
szerkesztője lapunknak. Tevékenységével 2013 óta gazdagítja a lapnak a Makovecz
Imre alapító főszerkesztő és a korábbi felelős szerkesztők, Gerle János (1990–2010) és
Kőszeghy Attila (2010–2012) által meghatározott arculatát. Mivel most új kihívások várnak rá, ezért megválik felelős szerkesztői feladataitól, de továbbra is szerkesztőbizottságunk tagja marad. Dénes Esztert széles körű műveltsége, irodalmi, művelődéstörténeti
képzettsége, építészmérnöki végzettségével kiegészülve képessé tette arra, hogy nyitott,
értékorientált lapot szerkesszen. Munkája által a Kós Károly Egyesülés képviselte értékek, a szerves építészeti gondolkodás posztmakoveczi vonulatainak, fejlődésének dokumentálása mellett a XXI. század társadalmi és építészszakmai problémáira is érzékeny
lap került az Olvasó kezébe. Visszatekintve az elmúlt hét évre, az Országépítő bekerült
az EBSCO adatbázisába, így mára a világ jelentősebb köz- és egyetemi könyvtáraiban is
kereshető és hozzáférhető digitális formában.
Dénes Eszter egy személyben végezte a lap tartalmi és alaki formálását, cikkeket írt és
a beküldött cikkeket lektorálta, alakította, a szerzőkkel egyeztetve esetleges bántó vagy
téves részeit korrigálta. Szervezte a lap kiadását, a közreműködő szerkesztőbizottság,
a korrektor, a fordító és a képszerkesztő munkáját. Törődött a lap kiadásával, odafigyelt
nyomdai munkára és a terjesztésre. Mindezt mérhetetlen empátiával, türelemmel és
mindannyiunkat inspiráló nyugalommal végezte, amivel a szerkesztőbizottságot is átsegítette a nehéz helyzeteken. Nagyon köszönjük értékteremtő munkáját, és a szerkesztőbizottság tagjaként továbbra is számítunk nélkülözhetetlen tevékenységére!
A továbbiakban az Országépítő felelős szerkesztői pozícióját Csóka Balázs építész fogja betölteni, aki eleddig is a bizottság oszlopos tagja volt. Szakmai tevékenységéről az
Országépítő 2020/3. számában kaphattunk tájékoztatást. Eredményes munkát kívánunk
neki, amelyhez továbbra is kérjük Tisztelt Olvasónk bizalmát és támogatását.
A szerkesztőbizottság nevében:
Dévényi Sándor főszerkesztő
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Tisztelt Olvasóink!
Az Országépítő folyóirat ára a jelenlegi 800 Ft-ról 1000 Ft-ra emelkedik 2021. januártól.
Előfizetni az elofizetes.orszagepito@gmail.com e-mail címen lehet, a név, a postacím, és a számlázási
cím megadásával. Egy évre az előfizetés díja 4000 Ft (postaköltséget csak külföldre történő postázásnál
számolunk fel), melyet a Kós Károly Alapítvány 10402166-21629530-00000000 számlaszámra kell utalni,
a közlemény rovatba a név és az „Országépítő megrendelés 2021” megjegyzés feltüntetésével.
Régebbi számot megrendelni szintén ezen a címen, ezekkel az adatokkal lehet. Egy példány ára a
2020. év végéig megjelent lapszámok esetében 750 Ft, 2021. januártól 1000 Ft lesz. A postaköltség
a posta aktuális díjszabása szerint alakul (1 pld. 400 Ft, 2 pld. 1200 Ft, ennél több példány és külföldi
rendelés esetén egyeztetés szükséges).
A Kós Károly Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik 2019-ben személyi jövedelemadójuk
1 százalékával támogatták. Az Alapítvány számlájára ebből a forrásból 2020-ban beérkezett 64 096 forintot
a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájának működtetésére fordítottuk.
Kérjük, hogy 2021-ban is támogassák idei adójukból Alapítványunk célkitűzéseit!
Adószámunk: 19193580-2-41
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„Azt kérdem: miért hiszed, hogy ahol
egy isten megjelenik, a természet
kifordul önmagából, a dolgok tótágast
állnak, és minden másképp történik,
mint ahogy rendesen szokott?”1
Hamvas Béla

A modern templomok kapcsán gyakran
marad bennem hiányérzet. A maiság
felfokozott akarása közben az alkotók
többsége addig méricskéli, hogy elegendő-e a „letisztultsági együttható” a
tervben, hogy végül sikerül kilúgoznia a
spiritualitást is az épületből. Más esetben pedig színpadias gesztusokkal igyekeznek pótolni a pótolhatatlant. Szerencsére vannak üdítő kivételek, melyekben
az alkotó mozdulatok és a kifejezőerővel
bíró szimbólumok egy szép ívű történetbe ágyazva igazolják az építési aktus és
a végeredmény hitelességét, a valódi ihletettséget. Számomra ilyen a pátyi Szent
II. János Pál-templom is.
A dinamikusan növekvő lakosságszámú Páty község katolikus temploma
szűkössé vált, ami nem csoda, hiszen a
Zsámbéki-medencében a XVIII. században berendezkedő skót bencések három
településen építettek templomot: Budajenőn, Telkiben és Pátyon, melyek közül
a pátyi a legkisebb. A három templom
mérete és a települések lakosságszáma
mára fordított arányba került. A pátyiak
sokáig egy gyülekezeti teremmel hidalták

MEANINGFUL GESTURES – A NEW CHURCH IN PÁT Y
Contemporary churches are often devoid of spirituality, which has been replaced with theatrical gestures. Fortunately, there are exceptions to this rule.
The designer of the church in Páty is a member of the local congregation. As opposed to current trends, which require that the space be organized into
elliptical floor plans, the sanctuary of this church expands to the extent that it absorbs the participants to the holy mass, making the community itself
a part of the sacred act. In keeping with the spatial organization, the transparent spaces, the gently curved walls, the sweeping bell tower and the
thousands of stacked bricks of the building are intended to show that the power of the community is rooted in love.
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Építészet és hit. Épület és emberek. Tervrajzok és történetek.
Egyik sem áll meg önmagában, egymás fontos és megkerülhetetlen kiegészítői.
Ez az írás sem lehet teljes, ha nem szólítom meg a tervezőt a bennem felmerülő kérdésekkel.

1 A m a g y a r H ü p e r i o n. H . é . n . , M e d i o , I . k ö t . , 5 0 . o .
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 Emeleti alaprajz

EMBERI KÉRDÉSEM:

 Helyszínrajz

át a hiányt, de 2000-ben végül letették
az új templom alapkövét, melyet két
meghívásos építészeti tervpályázat követett 2002-ben, majd 2004-ben. A templom építését mindvégig kézben tartó, lelkes hívő közösség végül a településen élő
Gutowski Robert építész gondolatainak
szavazott bizalmat. A tizenöt évig tartó
szívós és kitartó építkezésbe rengetegen
segítettek be Pátyról és a környező településekről. Végül 2019-ben a templomot
felszentelték. Az oltár mélyén Szent II.
János Pál vérereklyéjét helyezték el, melyet Soltész Miklós államtitkár hozott el
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Stanisław Dziwisztől, a pápa egykori személyi titkárától Lengyelországból.
A templomépítés történetéhez ilyen és
ehhez hasonló megannyi személyes és
közösségi történet, gondolati szál kapcsolódott, ezek egésze adja ki a pátyi
templom miliőjét. Az egykori bencés diák
tervező, aki maga is tagja a hívő közösségnek, önálló irodájának felépítésével
párhuzamosan gondozta a templom
terveit, igazgatta annak építését. A két
építkezés párhuzamossága kísérte végig
az alkotót életének ebben az időszakában, aki vallja, hogy az építészetnek

nincs semmi értelme közösség nélkül. Ez
az ars poetica segített neki megformálni
az épületet. A kortárs templomterekben
gyakran megjelenő rendezőelv a történelmi templomépítészet tengelyes szerkesztésének centrális struktúrával való oldása, és az ennek eredményeképp kialakuló
„tojás” vagy ellipszis formájú alaprajzok.
A térszervezésnek ez a módja ennél a
templomnál azonban tovább lett gondolva. A szentély itt oly mértékben kitágul,
hogy magába szívja az egész szertartásteret és a misén résztvevőket. Vagyis
– ahogy a tervező fogalmaz − a közösség a „szent cselekmény részévé válik”.
A hagyományos templomok főhajója,
ami egyfajta „nézőtérként” funkcionált,
a pátyi templomnál légiesen átlényegül,
és a szertartástér vizuális meghosszabbításaként hívogató, égre nyitott templomkertként manifesztálódik. Ezek az
egymásba rajzolt halmazformák adják a
templom alapképletét, melyben az alapfunkció mellett rengeteg olyan figyelmes
és szellemes ötlet valósult meg, amely
a közösséget ezernyi szállal bevonja az
együtt gyakorolt hitélet boldogságába.
A térszervezéshez igazodva az épület formálása is a közösség szeretetből fakadó
erejét hivatott megmutatni és szimbolizálni
az átlátható terekkel, lágyan ívelő falakkal,
a kerttel, a lendületes harangtoronnyal és
az egymásra rakott téglák ezreivel.

› Megragadott, amit egy interjúban említettél, hogy a Mária-kegyhely „kincsei”nek újraértékelésénél az objektív, szakmai ítéletet gyakran felülírta a tárgyhoz
kapcsolódó emberi történet. Hogyan lesz
a giccsből érték, hogyan tud felmagasztalódni a szubjektív (laikus) naivitás
„szentté” és magasztossá, pusztán a
hozzá kapcsolódó személyes történet
kapcsán? Befogadóvá válhat-e egy ponton a „magas művészet” az emberi lélek
ösztönös reakcióira? El tudod viselni,
tudod kezelni, ha „beleszólnak-hozzányúlnak” a művedhez? Mi egy épület
egészséges sorsa, meddig lehet elmenni
az alkotói gyámsággal?
Gutowski Robert: Valóban, a fatimai
Szűz alsószentiváni kegyhelyével kapcsolatban feszegettem ezeket a kérdéseket, Prieger Zsolt interjújában, amely
a Szív magazin számára készült. Amikor
első alkalommal ott jártam, Helter István atya körbevezetett, majd meghívott
a plébániára kávézni és beszélgetni. Búcsúzóul adott tíz tojást és egy kis üveg
saját főzésű pálinkát. Tehát ő sem úgy
tekintett rám, mint a mérnökre, aki majd
díjazásért csupán terveket szolgáltat,
hanem úgy, mint aki a maga módján be-

 Földszinti alaprajz

kapcsolódik az ő történetükbe. Így én
sem érkezhettem „objektív, szakmai ítélettel” a zsebemben.
Az elmélyülés mindig személyes, ami
abból ered, gyakran megjósolhatatlan,
ugyanakkor az alkotói folyamat mindig
egy közösség történetének része. A teremtéstörténetben minden pillanatban
ott van a kontextus, a teremtés eseményei beágyazódnak a megelőző napok
történetébe. Mi tulajdonképpen a sok

Felelős tervező: Gutowski Robert (Robert Gutowski Architects)
Építészet és belsőépítészet: Boczkó Ákos, Bollók Gáspár, Dely-Steindl Barnabás,
Kovács Hunor László, Kövér István, Révai Attila, Szokolay Béla Ákos
Szobrászat: Böjte Horváth István
Kertépítészet: Páll Attila
Tervezés: 2004–2007
Megvalósulás: 2007–2020

ezredik napon vagyunk, amikor folytatjuk a teremtéstörténetet, amelyre meghívást kaptunk. Ily módon a szakma törvényszerűségei szerint való gondolkodás
fontos, de az építészeti szempontból
jelentéktelennek tűnő szempontokra is
figyelnünk kell. Ha az építészet művelésében komoly hibát el lehet követni,
akkor az a mulasztás. Elmulasztása annak, hogy lehetőségeinkhez mérten minden körülményt, emberi történetet vagy
akár történelmi léptékű összefüggést,
vagy egyszerűen csak az építésben részt
vevő közösséget megismerjük és engedjük, hogy hatással legyen a tervezésre.
Egyébként, amit úgy hívsz, hogy a „magas
művészet befogadóvá válása”, az lenne
az ideális egyházművészet.
Az alsószentiváni munkánkba még a
fatimai gyermekek is „beleszólnak-hozzányúlnak”. Amikor egy egykori szovjet emlékmű húsztonnás kőtalapzatát vágjuk
szét és készítünk belőle faragott oltárt,
akkor valójában mi magunk is a jóslatok
beteljesítőivé válunk.
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HITBÉLI KÉRDÉSEM:
› Amellett, hogy te a hívő közösségben
látod megelevenedni a krisztusi üzenetet – és ezt a pátyi templomban térszervező elvvé léptetted elő –, mégis
fontosnak tartod a szakralitás jelentőségét (lásd: II. János Pál vérereklyéje és a szentély kiterjesztése). Lehet
egyensúlyt teremteni a személyes, kibeszélhetetlen belső „keresztút”, és a
közösségben megélt, nyitott hitélet között? Kizárja vagy kiegészíti egymást
ez a két dolog?
Gutowski Robert: Nincs kizárás, sem
kiegészítés. Hitünket közösségben kaptuk, hitünknek ez sajátossága. Talán furcsán hangzik, de ebben nincs semmilyen
egyensúly, amelyet meg kellene találnunk. Az eucharisztia ünneplése szeretetlakoma egy asztal körül, közösségben;
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ez a kiindulás egy templomtérben. Az
utolsó vacsora óta ez jelenti a liturgia
centrumát, még akkor is, ha a liturgia sosem volt elvont vagy statikus, sőt, liturgiánk korokon, helyeken, közösségeken
átívelő dinamikus cselekmény.
Ha ezt az építészet nyelvére lefordítom,
akkor a templom nem a személyes elvonulás helye, hanem az összejövetelé;
nem a szakralitás megjelenítése vagy
ábrázolása, hanem a liturgia megfelelően elrendezett tere, amely kifejezetten a cselekményt szolgálja. Szent II.
János Pál pápa „Levél a művészekhez”
című írása gyönyörű és egyben gyakorlatias meghívás a művészek felé. Levelében a kreativitást, az intuitív alkotást
éppolyan hangsúlyosnak tartja, mint a
funkcionalitásra való törekvést. Egyébként ezt a levelet nekünk, építészeknek,
még sokszor fel kellene fedeznünk…

SZAKMAI KÉRDÉSEM:
› Nyilvánvaló, hogy Isten háza nem formálható direkt módon a közvetlen környezet családi házainak, vagy a község
történelmileg értékes építészeti elemeinek formakincséből. Azonban a pátyi
templom (és más alkotásaid) elegáns
és finom kiemelése a szűk környezet
épített „textúrájából” kifejezett alkotói út nálad? Hogyan határoznád meg
érezhetően különböző munkamódszered a minimalista attitűdhöz képest,
amely a „minden-körülmények-közöttprovokatívan-kortárs”
alapállásával
csak az olcsó izgatottságérzés felkeltésében érdekelt?
Gutowski Robert: Mi tereket, házakat
hozunk létre, amelyekben a szellemi sűrűséggel együttélőnek tartom a fizikai
minőséget is. Országunk olyan mélysége-

Hiteles gesztusok
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Vázlatok 

 Metszet

sen elhervadt az előző évszázadban, hogy
igenis feladatunk az adott környezethez
és körülményekhez képest mindig magasabb fizikai minőségi szintet megcélozni.
Nem alkudhatunk meg. Ha kitakarítjuk a
portánkat és rend van a környezetünkben,
akkor a szomszédom is erre fog törekedni.
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Ettől az egyszerű gondolattól voltak olyan
szépek egykor falvaink.
Alapvetően ösztönösen dolgozom. Rengeteg apró, tudatos döntéssel, de a
fontosabb irányokat érzések, emóciók
alapján határozom meg. Már nem tudom, ki mondta, de találónak tartom,

 Oltárkőrészlet

hogy a házainkat egyfajta evangéliumi
szegénység jellemzi. Megszerettem ezt
a véleményt, mert ebben benne van,
hogy az esszenciát, az üzenetet keressük. Például egy templomi padnak egyszerre kell szépnek, méltóan formáltnak
lennie, ugyanakkor a helyhez igazodóan ergonomikusnak is; azért a helyhez
igazodóan, mert egy templomi pad nem
lehet túl kényelmes, de kényelmetlenül
szögletes sem. Bár történeti értelemben
viszonylag új bútorzatnak számít, mégis
nagyon tradicionálisnak érezzük, tehát
ilyen érzéseket is fel kell idéznünk. A
végeredmény mégis mai lesz, mert figyelnünk kell, hogy egy asztalos csapat
miben érzi otthon magát. Természetesen az anyagi keretek is behatároltak.
Ez az egyensúlyt kereső attitűd bármely
léptékben használható, de talán nem
elegendő. Az egyensúlyi elemek között
a hangsúlyokat is fel kell lelnünk, s ha
ezt az egészet még valamilyen váratlan
gondolat is felfűzi egy metszéspontba,
egy hirtelen rajz vagy egy csorba vonal összefogja, eggyé kovácsolja, na,
itt kezd izgalmassá válni a hivatásunk.
Ha létezik az a fajta kiemelés, amelyre
rákérdezel, akkor szeretném hinni, hogy
az valami hasonló miatt lehet.

 Pincepult készítése, Balatonalmádi, 2011. Fotó: Balla Györgyi
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Világ-Háló installáció makettje 2009.
B a l r ó l : R ü l l Ta m á s , D é n e s A l b e r t , F ü z e s A n d r á s , Tó t h P é t e r, K o v á t s Á b e l , T ö r ö k Á d á m .
F o t ó : d r. S z ű c s E n d r e D L A


Rüll Tamás építész a Makona Kft. irodavezető munkatársa. A KKE Vándoriskolájának befejezése után pályája sokrétű, fordulatokkal teli. Az önálló praxis
mellett főépítészi munkát vállalt Visegrádon, ahol a Visegrádi Tábor újraszervezésében is szerepet vállalt. Az elmúlt
évek feladatairól és az új kihívásokról
beszélgetett vele Terdik Bálint.

› Kezdjük a legfontosabbal: hogy vagy?

VÁNDOROKBÓL
MESTEREK
R ü l l Ta m á s
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Másokhoz hasonlóan a Makonában is
küzdünk a mai helyzettel: van is válság,
meg nincs is. Mindeközben a jövőbe tekintünk, és arra a kérdésre keressük a
választ, hogy ha majd nem fut már a
kormányzati Makovecz-program, akkor
ebben az új helyzetben mit mutassunk
meg magunkból. Elindítottunk egy olyan
kutatási és mintaterv-készítési programot
az irodán belül, amelynek során minden
építész tagunk elkészít egy mintatervet. A
tervezési programban vannak hívószavak:
organikus és ökologikus. Ezzel már abba
az irányba nyitunk, amit a jövő szempontjából kiemelten fontosnak tartunk.
Makovecz Imrének mi az ars poétikája?
Milyen organikus építészeti tendenciák
figyelhetők meg ma? Ami organikus, az
miért ne lehetne ökologikus? Lényegében
ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk. Az
eredményeinket egy nyilvánosan működő
internetes felületen szeretnénk összefoglalni. Ezt a munkát az irodában én fogom
össze, amennyire képességemből telik.

részt vettünk. Éppen az ökologikus félév
következett, amelyet én vállaltam. Miközben a templomnak a sokadik vázlatterve körüli egyeztetéseket folytattam,
a vándorfélévet szerveztem. Amikor ez
lezárult, rögtön engedélyezési tervet kellett készíteni viszonylag rövid idő alatt
a református templomhoz. Aztán persze
azzal a lendülettel kiviteli tervet is.

› Ezt te már a saját cégedben, önálló praxisodban folytattad?
Rudolf Mihállyal egyeztettem ugyan vázlatterv és engedélyezési terv szintjén

is, de az elejétől kezdve saját vállalkozásban vittem a munkát. Később Török
Ádámmal, Kováts Ábellel és Balla Györgyivel négyesben dolgoztunk rajta. A
tervezési folyamat eltartott egy-két évig.
Közben, mivel Török Ádámmal és Kováts
Ábellel adódtak más közös munkák is, ők
hoztak családi házakat, amiket valamen�nyire együtt próbáltunk megtervezni. Az
volt a koncepció, és Ádámnak azóta is
ez az alapelve, hogy úgy is lehet csapatban dolgozni, hogy nincs hierarchia.
A képességek szerencsés csillagzat alatt
összeadódnak, és az egyéni teljesítmény

› Az ide vezető út hosszú volt a Vándoriskolából. Mi volt az utolsó állomáshelyed?
Utolsó vándorhelyként 2009-ben Miskolcon, Rudolf Mihály műtermében dolgoztam. Akkor már adott volt a diplomafeladatom, a Soroksár-újtelepi református
templom tervezése. 2010 elején még
zajlott a korábban meghirdetett ciklikus vándorprogram első teljes hat féléves periódusa, aminek a szervezésében
 N y a r a l ó á t a l a k í t á s , B a l a t o n a l m á d i , 2 0 1 4 . R ü l l Ta m á s r a j z a
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Vértesacsai kivitelező csapat
(ba lr ól jobbr a): Tör ök Á d á m,
T i b o l d i A n d r á s , K o v á t s Á b e l, R ü l l Ta m á s
Fotó: Tiboldi András
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› Ez azt jelentette, hogy tulajdonképpen
az építészeti, tervezői munkát egy darabig félretetted?

lezték, nyolc év elteltével, hogy az első
adandó pénzforrásból szeretnék a tetőt
kijavíttatni. Abban mindig lehet bízni,
hogy egyszer valami feléled.
 F i l a g ó r i a , V é r t e s a c s a , 2 0 10 . É p í t é s z e t : K o v á t s Á b e l, f o t ó : R ü l l Ta m á s
B a l r ó l : R ü l l Ta m á s , K o v á t s Á b e l, T ö r ö k Á d á m .

feletti lesz az eredmény. Én ennek az első
felében azért teljes mértékben nem hiszek, de szívesen kísérletezgetek. Akkor
is ez történt. Próbáltunk mellérendelő viszonyban dolgozni. Egész jó dolgok születhettek volna, ha megépülnek.

› Semmi sem épült meg abból az időszakból?
Nem, illetve csak olyan házak, amelyeknek a feldolgozási részét vállaltuk, például Ekler Károly munkáit. Nagyon jó hazai
házikókat rajzolhattunk.

› Ez a közös munkakapcsolat Ádámmal és
Ábellel azóta is megvan, vagy ezt elengedtétek?
Szakaszosan megvan. Mindig újra próbálkozunk. 2011-ben dolgoztunk együtt
folyamatosan, de már látszott a válság,
és hogy egyszer csak jön a szakadék,
és ott fogunk állni a szélén. Ádám még
meghívott minket magához, felújítottuk
a lakását a Klauzál utcában, így lett az
iroda. Nagyjából amikor ezt befejeztük,
akkor láttam, hogy nekem valami mást
kell keresnem, mert nem tudtam megtermelni a lakáshitelre valót. Elkezdtem
munkát keresni építéshatóságon, vállalkozásoknál, szinte akárhol. Gyakorlatilag ennek az lett a vége, hogy főépítész
lettem 2013-ban. A 2012. évben Szűcs
Endre ajánlására dolgoztam néhány hónapot Evva Zsoltnál, aki sokáig ÉszakAfrikában, francia nyelvterületen élt,
ahol stadionokat tervezett. Itthon az
Ökumenikus Szeretetszolgálatnak dolgozik folyamatosan, ezekben a munkákban vehettem részt mint építész terv-
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feldolgozó. Aztán 2012-ben, amikor jött
a „szakadék”, a Klauzál utcai műteremnek is másképpen kellett működnie. Ők
azért még küzdöttek vállalkozókként, és
akkor is volt közösen vállalt feladat. Később is igyekeztem megtartani a kollégákkal a kapcsolatot. Valaki szerzett
egy-egy munkát, akkor azon együtt dolgoztunk. Ebben az időben csatlakozott
a műteremhez Tóth Bernadett egykori
vándor is. Ő hozta egy balatonvilágosi borászat tervezési munkáit. Nagyon
szép vázlat született. Sajnos a borászat
nem épült meg, de Török Ádám rajza felkerült a boros címkére.

› Ha a rajz a címkén túlél, tulajdonképpen a remény még megvan, hogy egyszer,
ha kicsit megerősödik a borászat, akkor
megépül?
Igen, ilyen remények vannak. Pusztamogyoródra is terveztünk egy műemlék
templom felújítást, épp a napokban je-

› Részt vettetek a borsodi árvíz utáni
újjáépítés tervezésében, amit a Kós Károly Egyesülés koordinált. Felsőzsolcára
pedig még a legelső körben lakóházat is
terveztetek.
Igazából a közvetlenebb kapcsolat Gerencsér Judittal innen datálódik: egy háztervét és egy orvosi rendelő átalakítását is
feldolgoztuk. Közben elkezdtem keresni,
hogy mihez foghatnék, letettem a főépítészi vizsgát, és beadtam 10-15 hirdetésre
a pályázatomat. Szerencsére az építési
hatóságoktól visszadobálták a pályázataimat, mert nekik olyan ember kellett, aki
a közigazgatásban járatos. Visegrádon
Félegyházi Andrásnak köszönhetően nem
azt kérdezték, hogy hol van a közigazgatási szakvizsgám. Megnézték a portfóliómat, és azt mondták: ha vállalom, hogy
naponta bejárok Visegrádra, akkor megegyezhetünk. Az előző főépítész − nem
volt vele kapcsolatban szakmai kifogás −
azért állt fel, mert ezt nem tudta vállalni
még Pilismarótról sem, mert volt élő praxisa, amit vinni kellett.

A ut on óm k ö z ö s s é gi h á z , K é t v ölg y, 2 0 12 .
É p í t é s z e t : K o v á t s Á b e l, R ü l l Ta m á s , T ö r ö k Á d á m

Igen, pontosabban az csak a templom
terveire korlátozódott. Tervezői művezetést végeztem, közben a megváltozott
vagy kidolgozatlanul maradt részleteken gondolkodtam. Ez időben hosszúra
nyúlt, mert olyan volt a finanszírozási
modellje a templomnak, hogy nem lehetett látni a végét. Bíztak a jövőben és a
Gondviselésben. Ha másképpen nem, az
egyházmegye évenkénti támogatásából
haladtak előre kis lépésekben.

› Hogyan alakult a főépítészi munkád?
A templommal kapcsolatos tervezésiművezetési munkákkal párhuzamosan
elkezdtem főépítészként dolgozni Visegrádon. Az első egy-két évben gyakorlatilag semmit nem tudtam kiszervezni,
mert az volt a városvezetés elve, hogy
neves építészek kellenek. Ha kiírtunk
egy pályázatot (az óvoda átalakítása és
a helyi élelmiszer-áruház bővítése esetében is sor került erre), nevek kellettek.
Adott esetben teljesen jogos és jó is,
hogy kipróbált, jó építészek kerüljenek
oda. Így ajánlottam be olyan irodákat,
mint például a Triskell, a Hadas, az Axis
vagy a Pagony. Emellett próbáltam keresgélni azt, hogy hová lehetne esetleg
magunkat, műteremtársaimat beilleszteni. Aztán végül kiderült, van az a méret, ami alatt már „radar alatt” vagyunk.
A kerítések átalakítása, melléképület építése esetén már nem volt elvárás, hogy
neves építészeket keressünk, hanem
csak az volt a lényeges, hogy jó legyen.
Félegyházi András polgármesternek, aki
építész végzettségű, nagyon határozott
elképzelése volt mindenről. Tehát igazából olyan értelemben könnyű dolgom
volt, hogy őt eleinte szinte semmiről sem
kellett győzködnöm. Olyan szempontból
pedig nehéz, hogy ha ő valamit letett az
asztalra, építészként tette le, tehát abban már alkotó jellegű munka nem volt,
inkább a végrehajtás lett a feladat. Ha
csak a „radar alatt” tud az ember valamit
tevékenykedni, a szegletkövek lekerekítését lehet megtervezni…

› Voltak azért magánmegkereséseid?
Ebben az időben is volt egy-két megkeresés, azt legtöbbször továbbadtam, de
volt példa rá, hogy a régi csapattal esti
műszakban elvégeztük a feladatot. Így
készült Nagytétény központjában egy városépítészeti léptéket befolyásoló építészeti-környezetalakítási munka, amelybe
Illyés Zsuzsanna vont be minket. Sajnos
a városvezetésnek hiányzott a háttérismerete ahhoz, hogy tudja, hogyan kell
kezelni egy ilyen feladatot megrendelői
oldalról. A terv kész, de a megvalósulás elmaradt…Mi megtettük, amit lehetett. Eközben mindennapos ingázás Visegrád és Budapest között busszal, napi
3,5-4 óra. Ez ment három és fél évig…

› Min gondolkodik az ember a buszon
Visegrád felé menet?
Az elején, amikor még új volt a helyzet,
úgy gondoltam, van időm, olvashatok,
rajzolhatok. Így is ment jó egy évig, kifejezetten örültem neki. Kényelmetlen
ugyan, de mégis, ha az ember rá tud
állni arra, hogy kizárja azt a zümmögő,
morajló közeget, vagy ha éppen nem ordibált senki a buszon, akkor elfoglaltam
magam. Az első év után kezdtek megjelenni a fásultság jelei. Főként azért,
mert 2014-ben már úgy dolgoztunk,
hogy a hivatali nyolc óra sosem volt
elég, mert annyi ügyet fogott össze a
városvezetés és a polgármesteri hivatal.
Azt mondták, hogy semmit sem szabad

 S z a k á l y - h á z á t a l a k í t á s a , N a g y t é t é n y, 2 0 1 4 . É p í t é s z e t : K o v á t s Á b e l, R ü l l Ta m á s , T ö r ö k Á d á m
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› A Visegrádi Táborok szervezéséről is
lemondtál?

 K a p u s z e m ö l d ö k f á j a , V i s e g r á d i Tá b o r, 2 0 1 8 . É p í t é s z e t : F é l e g y h á z i A n d r á s , f o t ó : S z a b a d o s Á k o s

elengedni. Hiába van hatvan év szennye
a szekrényben, semmit nem szabad elengedni, minden ügy a miénk, mindent
meg kell oldani. Már tudtam a menetrendeket, hogy a HÉV-re hogy kell átszállni az utolsó buszról, hogy még haza
tudjak menni. És akkor lassan fogyni
kezdett az energia. Mondogatni kezdtem, hogy szükség van egy főépítészi referensre, mert szinte minden hivatalban
ez a jó működés záloga.

› Hányan voltak a hivatalban erre a feladatra?
Az első három hónapban ketten, a polgármester és én. Ő mondta, mit kell
csinálni, én intéztem az ügyeket. Már
akkor látta, hogy ez így nem megy. Akkor felvettek egy műszakis kollégát, mert
ez akkor volt − 2013 elején −, amikor az
építési hatóságokat elvették a településektől. Visegrádról elment az építési hatóság, és vitték az embereket is. Átjött a
hivatalvezető, és azt mondta: „Ő tapasztalt, ismerem is, 15 vagy 20 éve dolgozik
a közigazgatásban, őt visszük!” Egyszer
csak üres volt az asztal… Miután egy régi
építéshatósági kolléganőt visszahívtak
műszaki ügyintézőnek, hárman végeztük
a városfejlesztéssel kapcsolatos munkát.
Ez állandósult, mert azt mondták, hogy
három ember elég. Úgy tudom, hogy a
képviselő-testületen belül is vita volt erről. Három év után ilyen feltételek mellett
azonban nem voltam hajlandó tovább
vállalni. Ehhez az is hozzájárult, hogy
megszületett a kicsi lányom, és alig láttam őt. Volt egy Visegrádi Tábor (ekkor
már a harmadikat szerveztük és bonyolítottuk le a BME Szerves Építészet című
tárgyat szervező Turi Attila és az MMA
Építőművészeti Tagozatának segítségével), ahova elhozta a feleségem, Györgyi.
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Anna lányom nem ismert meg, mert egy
hete már nem voltam otthon, idegen lettem neki, sírt, amikor a kezembe fogtam.
Akkor tudtam, hogy ezt másként kell
csinálni. Leültünk Félegyházi Andrással,
akinek felvetettem a megbízási felállást,
és hogy legyen egy referens, mert akkor
meg lehet osztani a feladatokat. Végül is
ezt elfogadták, és lett referens is, igaz,
nem építész. Hiába kértem, hogy az álláshirdetésbe tegyék be feltételként,
hogy legalább egy okleveles építészmérnök legyen. Geográfusra esett a választás, aki nagyon kedves hölgy, máig ott
van, és számítanak rá. Lebonyolításban,
szervezésben ügyes, de nem építész.
Építészfeladatokat nem lehetett rábízni,
olyat, hogy például fejezzen be egy beépítési igazolást, írja össze egy telekre
építendő szabályozás minden elemét.
Közben már többször is megkerestek a
Makonától, hogy részt tudnék-e venni a
futó munkákban. Amikor ez a váltás történt, felhívtam őket, hogy jönnék, olyan
feltétellel, hogy az irodai munka mellett
viszem a főépítészi feladatokat, és heti
egy alkalommal Visegrádra megyek.

› Azóta a Makona keretein belül csinálsz
mindent?
Gyakorlatilag igen. A főépítészséget
2018 nyaráig vittem. A váltás két okból következett be: egyrészt elfogyott
bennem a lelkesedés, mert bizonyos
célkitűzéseim nem akartak megvalósulni. Nagyon hosszú listája volt azoknak
az illegális építkezéseknek, amiket meg
kellett volna fogni. Időről időre ezeket
bevittem a városfejlesztési bizottságra. Volt, aki csúnyán nézett rám, mert
maga is érintett volt. A polgármester is,
a jegyző is türelemre intett, mondván:
még nincsenek meg a jogi feltételei a

rendrakásnak. Közben múlt az idő, és
a gyors cselekvés erejét nem használhattuk ki. Érdekes a sors, hogy igazából
akkor kezdték el a kötelezéseket, amikor én már tudtam, hogy eljövök. Tehát
elértem, hogy elinduljon a folyamat, de
már nem segíthettem abban, hogy végigvigyek ügyeket. Próbáltam kívülről is, eljártam a perekre, de hát akkor az ember
már inkább csak szemlélő. A bírósági
gyakorlat miatt meg sem szólalhattam.
Tehát el kellett fogadjam, hogy ott áll
az ügyvéd, aki a helyi védett ház tetejére kirakta a napelemet kérdés és ízlés
nélkül, és kiszólogat nekem, mert látta,
hogy ott ülök, és nem válaszolhattam.
Szóval hihetetlen figurák vannak, sok
önuralmat kellett gyakorolni…
Egy ponton azt mondtam, hogy menjen még végig a szabályozási terv módosítása is, mert megígértem, hogy azt
befejezem. Már több éve késett, és ös�szegyűltek az ügyek. Még az előző főépítésztől is volt egy programlistám, és
olyanokkal is találkoztam, amelyekről
döntöttek ugyan, de az új testület másképp gondolta. Száznál több ügy volt,
amit kézben kellett tartani. Sok hibát
is észrevettünk az akkor hatályos településrendezési tervben. Jókora gurigát
görgettünk magunk előtt. Kálmán Kinga
településtervező kolléganő szépen oldotta meg a feladatot. Közben villámgyorsan meg kellett alkotni a Településképi Arculati Kézikönyvet, és a sok
szabályozást integráló településképi
rendeletet is.

› Ezeket is te készítetted?
Nem, bár szerettem volna, de ezeket a
munkákat kiszervezték. Közben a településrendezési terv módosítását sem tudtam
már végig kísérni, mert annyit húzódott.
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Szerették nagyon megbeszélni, a legtöbb városfejlesztési bizottsági ülés,
amin én részt vettem (ez öt év összes
ülését jelentette) az éjszakába nyúlt.
Ki kellett mondanom, hogy azt ígértem:
végigviszem, de itt van egy határidő, én
eddig vállalom. Közben itt a Makonában
Makovecz Benjamin felkínálta azt a lehetőséget, hogy vezessem az irodát, azzal a feltétellel, hogy ide koncentrálok,
és nem Visegrádra. Elvállaltam. Visegrádon a városvezetésnek azokkal a tagjaival, akik kitartottak elveik mellett, baráti hangulatban váltunk el. Félegyházi
Andrásra, Kucsera Tamásra, Mikesy
Tamásra és Hintenberger Andrásra ma is
tisztelettel gondolok.

› Az utódodról beszélgettetek, arról, hogy
kinek fogod átadni, át tudod-e adni a
feladatot?
Igen, kértek, hogy ajánljak valakit. Én Füzes Andrást ajánlottam. Ő még korábban
keresett meg azzal, hogy Dunabogdányban nincs-e kapcsolatom, mert szeretné
kipróbálni magát. Már volt főépítészi vizsgája. Érdekes a sors, mert engem megkerestek, hogy vállalnám-e, pont ebben a
helyzetben, amikor Visegrádról kifelé állt
a szekerem rúdja. Akkor azt válaszoltam
a polgármesternek, hogy nem, viszont tudok valakit, megadom az elérhetőségeit.
Nem keresték Andrást sem, és nekem sem
válaszoltak. Ez egy egyszeri lehetőség
volt: vállalom vagy nem. Végül nem Füzes
Andrást választották Viseg-rádon sem,
hanem Szondi Zsuzsannát, aki a Pilisvörösvári Építéshatóságnak a vezetője volt
ezt megelőzően. Kedves fiatalasszony,
viszonylag rövid ideig végezte a feladatokat, mert megszületett a következő gyereke. Akkor megint jött a kérdés, hogy ki
legyen, aki folytatja. Mondtam, hogy nem

Füzes András, hanem Füzes András Pro
Architectura díjas építész, akit én javasolok! Jelenleg is ő Visegrád főépítésze.

› Tartod még a kapcsolatot Andrással?
Főépítészi kérdésekben kikéri a véleményedet, tanácsodat?
Tulajdonképpen hetente-kéthetente beszélünk az ügyelőzmények, vagy olyan
átfogó koncepciók miatt, amelyeket korábban kezdtünk el, és lett folytatása.
A város zöldterületi-közterületi koncepcióját a Pagony készítette Herczeg Ágnes
vezetésével. Hogy valódi környezetalakítássá váljon, folyamatos és hatékony
kommunikációra van szükség, amiben Füzes András erős. Nem mindenben értünk
egyet. Voltak nagyobb küzdelmek, mint
például a révkikötő szabálytalan bővítése, ami jelenleg is tart. Korábban mereven
ragaszkodtam ahhoz, hogy jogi úton kell
megoldást találni, mert kalózokkal nem
érdemes egyezkedni. A jogi út azonban
nem vezetett eredményre. András más
taktikát választott, úgy döntött, hogy leül
a tulajdonképpeni beruházóval tárgyalni.

A táborokat Vidovics Réka építészhallgató vette át Szabados Ákos, a Visegrádi
Városfejlesztési Kft. vezetőjének segítségével. Ügyesen végzi ezt a feladatot,
de főépítészi támogatásra is szükség
van az időnként erősödő ellenszélben.

› Közben a Makonában teljes gőzzel beindult az élet?
Igazából repülő rajtot vettünk, mert
odakerülésemkor éppen a fürdő vázlattervét szállították le. Önmagában a
többi tervfázis megrajzolása gyors feldolgozó munka lett volna, de másképp
alakult. Nem volt lezárt tervezési program az engedélyezési terv idején sem,
de amikor a kiviteli tervet készítettük,
akkor sem. Számomra is csak közben
derült ki, 2017 elején, hogy ez a bővítés
gyakorlatilag nem felel meg a jelenlegi
városi építészeti szabályoknak. Ezt jeleztük az önkormányzatnak. Ők valamiért úgy reagáltak erre, hogy hosszú
igénylistát küldtek arról, mivel kellene
kiegészíteni a tervet. Tehát még növelték is a programot. Ezután két hónapig
kellett velük levelezgetni, amíg megértették, hogy itt más út nincsen, hiába
volt közbeszerzés, hiába van a pénzelköltésnek határideje, nem tudják folytatni a saját előírásaik miatt. Csernyus
Lőrinccel, Makó főépítészével írtunk
egy levelet, amiben összefoglaltuk,
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jöttek-mentek az emberek. Ezt a kényszerhelyzetet, amiben dolgoztunk, igazából senki nem szerette, mi sem, de elvállaltunk egy feladatot, amit végig kellett
vinni. Ilyen folyamatosan változó közegben nem lehetett csapatot építeni. Most
újra hatan dolgozunk itt építészként.

› Most éppen nincs nagy pörgés az irodában, mindenki építési helyszínen
művezet?
Nem, mindenki otthon van, a pandémiára
való tekintettel. Ez egy érdekes dolog,
mert a csapatépítés az előbbiek miatt
sem könnyű, de a távmunkában csapatot
építeni külön kihívás. Hogy lehet távolról
motiválni valakit, aki adott esetben alkalmazottként munkahelynek tekinti, és
nem többnek a munkáját?
hogyan lehet ebből a helyzetből kiutat
találni. Ezt követően lassan, másfél év
alatt sikerült úrrá lenni a helyzeten, de
a kivitelezés a mai napig nem indult meg
forráshiány miatt, és mert az ütemezési
javaslatunkat a városvezetés nem volt
hajlandó elfogadni.

› Milyen egyéb munkákban vettél részt?
A feladatok szinte egymásba csúsztak.
Egyszerre rajzoltuk a fürdőt és a mozit,
amiről már akkor is tudtuk, hogy lehetetlen, és máig tartó következményei is
vannak. A makói fürdőbővítés tervezését nem lehetett az igények szerinti 10
hónap alatt befejezni. Amúgy is irreális
volt, de ha nem lettek volna visszatérő
tervezési programbeli kérdések, akkor
azért a nadrágszíjat meghúzva be tudtuk volna fejezni. Így gyakorlatilag 2017.
augusztusban még szabályozási tervet
módosítottak, utána lehetett az engedélyezési tervet készíteni, és a kiviteli terv
alatt is folyamatosan újabb igényekkel
álltak elő. A szabályozási terv módosítása és a változó program miatt új kiegészí-

tő közbeszerzést kellett kiírni a tervezésre. A munka ugyanakkor 2016-ban eleve
közbeszerzéssel került a Makonához,
előtte le kellett mondani a felhasználási
jogokról. Ez egy paródia…
Aztán úgy oldottuk meg a kérdést, hogy
gyakorlatilag végig kísérte egymást a makói városi gyógy- és termálfürdő bővítése
és a Páger mozi és rendezvényközpont
tervezése. Mindeközben feltűntek olyan
feladatok, mint a paksi templom felújítása, vagy az Országos Lőtér Fejlesztési
Program típusterveiben való részvétel.
Sajnos utóbbiban vázlatterv szintjén befejeződött a szerepünk, mert túlságosan
reprezentatívnak ítélték a terveinket.

› Az iroda vezetése mennyiben állt építészeti munkából, és mennyire inkább
csapatépítésből, egy rendszer felépítéséből? Milyen személyzettel indultatok,
hányan voltatok?
Heten voltunk, amikor a Makonába érkeztem, és amikor a két makói tervezést
egyszerre végeztük, akkor tizenegy főre
bővültünk. Elég nagy volt a cserélődés,

› Működik, tudtok távolról dolgozni?
Igazából tudunk, mert tavasszal, pont a
járvány első felfutásakor csináltuk meg
az egri uszoda tetőfelújításának a kiviteli tervét. Közben folyt a dobogókői síház
bővítésének kiviteli terve Makovecz Imre
tervei alapján, és a szeged−szőregi temetőkápolna kiviteli terve, szintén az eredeti
vázlatterv alapján. Tehát hármat párhuzamosan tudtunk vinni, úgyhogy ha lenne
ennyi munka, biztosan tudnánk kezelni,
ha mindennapos nehézségek árán is.

tem, ott próbáltam ezt követni, hiszen
eleve kellemetlen lehet, ha az ember
nem tudja bevonni azt, aki ebben a
munkában az eredeti tervek készítésekor részt vett. De ez nyilván egy helyzet,
ezen túl kell tennie magát mindenkinek.
A sárospataki Árpád Vezér Gimnázium
felújítási terveinek esetében igyekeztem mindenkivel egyeztetni, akit érint.
Jó tanácsot is kaptam. Amikor kiderült,
hogy a tornatermet egy külső szertárral
kell kiegészíteni, akkor volt egy-két verzió, amit lerajzoltam, és Turi Attila – a
tornaterem eredeti tervezője, a szerk. –
volt az, aki rávilágított arra, hogy ennek a két térnek egy padlószinten kell
lennie. Megerősítették a tornatanárok
is, és az lett a jó megoldás, amit Attila
javasolt. Sárospatak esetében működik az élő kapcsolat. Most alapítványi
kérésre Csernyus Lőrinccel egyeztetek az akadálymentesítési koncepcióval kapcsolatban. Arra kevés energiám
maradt, hogy amit nem közvetlenül én
fogok kézbe, ott a munka mindennapjaiban részt vegyek. Én annak örültem, ha
valaki teljes körűen vitt egy feladatot,
ahogy Szilágyi Szabolcs a paksi Szentlélek-templom felújítását önállóan végezte.Pakson lassan elkészül az első
ütem, és az alapítvánnyal egyeztettünk,
hogy a következő ütemre vonatkozóan

mit kell átalakítanunk. A Makovecz Imre
Közhasznú Alapítvány − mint természetes szövetségesünk − kijelölt szakértőivel azonban mindig egyeztetni kell.
Én azt fogalmaztam meg, amikor erről
vitatkoztunk itt az irodában, hogy úgy
érdemes erre tekinteni, hogy egyrészt
segítség, de tekintsünk úgy is rá, mint
egy szakhatóságra. Ha leírnak valamit,
az nem egy vélemény, amit vagy elfogadok vagy sem, hanem akkor azt kötelességünk beépíteni a tervbe. Ez azért nem
volt mindig egyértelmű. Paks és Makó

esetében is vannak olyan elvarratlan
szálak, amikkel tudom, hogy dolgunk
lesz még. Igaz, a szakértői kijelöléssel,
egyeztetéssel kapcsolatban is vannak
időnként kérdéses helyzetek.

› Normális, az emberi természet sajátja,
hogy a bennünk élő démonokat le kell küzdeni. Ez a felújítási program befejeződik
lassan, vagy van még mit csinálni?
Ha nem a forrás oldalról közelítjük
meg, hanem a feladat oldaláról, akkor
bőven. Tulajdonképpen 2026-ig meg-

› Ezek ikonikus házak, amikről beszélsz,
szinte mindenki ismeri őket, még azt is
szoktuk tudni, melyik házat ki rajzolta,
szerkesztette eredetileg. Ezekkel az emberekkel beszélgettek, amikor egy ilyen
felújítás elindul, vagy ez nem fér bele a
mindennapokba?
A szervezésbe nekem az nem fért bele,
hogy minden munkafelelősre rátekintsek, hogy ezt megteszi-e. Utólag volt,
hogy vitatkoztunk mint önálló építésztervezők. Amit személy szerint én vit B ö l c s ő d e t í p u s t e r v p á l y á z a t , t á v l a t i k é p , 2 0 1 9 . É p í t é s z e t : R ü l l Ta m á s , b e l s ő é p í t é s z e t : T ö r ö k Á d á m
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› Mit látsz a jövőben? Merre megy a
Makona? Az lesz, hogy elfogy a Makoveczprogram, és a saját műveitekkel próbáljátok meg feltölteni, tartalommal kitölteni
az irodát vagy a Makonát? Ez az irány?
Szakmai oldalról ez a szándékunk, csak
kérdés, hogy erre kapunk-e majd keretet, olyan értelemben, hogy megtartják-e így az irodánkat az örökösök. Nyilván emellé oda kell azt is tenni, hogy
akkor tudnak így dönteni, ha mi egy
piacképes dolgot leteszünk az asztalra,
és azzal meg tudunk jelenni. Idáig kevés
energia maradt erre. Most éppen olyan
a helyzet, hogy ezzel meg lehet próbálkozni. Azt kell megtanulnunk, hogy a fiatalokat hogyan lehet motiválni, keresni
azokat, akik a célkitűzéseink elérésében
szívesen részt vennének.

› Vándort fogadtok? Anno a Vándoriskolával neked is, nekem is elég intenzív kapcsolatom volt. Ezt próbáljátok
folytatni?

hosszabbították a programot, addig
nem is lehet mindent befejezni. Ha forrás oldalról nézzük, akkor nyilván azt
kell befejezni, amire ez keretet ad. Az
már a távoli jövő, hogy ez a program
hogyan folytatódhat.

Sajnos született egy döntés, hogy nem.
Nincs ilyen élő kapcsolat a Vándoriskolával, bár Gerencsér Judit rangidős mesterként részt vesz közös ügyekben. Éppen,
amikor érkeztem, akkor dolgozott egy
vándor a Makonában. Nem volt felhőtlen
a kapcsolata a rangidős mesterrel. Eltérő
volt az elképzelésük a munkáról és a feladatmegosztásról. Persze ez a kockázat
minden új munkatárs felvételénél fennáll,
de megszületett a döntés, hogy ne vándorokkal próbálkozzunk, hanem máshonnan
keressünk munkatársakat.

› A te megítélésed szerint vannak még
ikonikus házak, amik az első körbe nem
fértek bele, de még mindenképpen meg
kell csinálni?
Nyilván az alapítvány ismeri behatóbban
az életművet, tehát ők terveznek előre,
de lehet, hogy még az ő szemük elé se
került minden. Az archívumban összegyűjtött, és mai napig bővülő anyagot
folyamatosan dolgozzák fel. Ezt főleg a
meg nem épült tervekre értem. Nyilván
a felújítások jobban körbehatárolhatók,
ha csak az ikonikus házakat nézzük,
azokon is lehet még találni feladatot. És
hát azt is gondolom, hogy az életmű gondozása nem csak a Makovecz-program
feladata. Igazán akkor tudnánk ebben
hosszabb távon részt venni, hogy ha a
saját alkotásaink teret nyernének, és
abban tudnánk továbbvinni a gondolkodás legfontosabb csíráit. A program
most az életmű gondozásáról szól, de
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ahhoz, hogy minél több minden tovább
tudjon ebből élni, a megépülő műveinken
keresztül kellene hogy megnyilvánuljon.

› Már az elején említetted, hogy vannak
ilyen törekvéseitek, van egy irány kijelölve, hogy merre szeretnétek menni. Van
ennek már eredménye?
Koncepcióvázlat szintű eredmény van,
szedercsíra állapotban, de szándékunkban áll folytatni, rajzolni, és ahogy az
előbbiekben mondtam, egy internetes
felületen megjeleníteni.

› Mennyire vagytok jelen az interneten?
Mennyire valós és élő kommunikációs
csatorna ez a Makona Kft. esetében?
Annak kellene lennie. Jelenleg eléggé alvó állapotban van. Volt egy időszak, amíg Szilágyi Szabolcs, aztán
Pétery Tamás a Facebook-oldalunkat
szerkesztette. Addig voltak, ha nem
is mindig friss, de újonnan feltöltött
tartalmak. Most ezt internetes naplószerűen szeretnénk folytatni, de a két
megjelenési felület között kapcsolatot
kell létesíteni.

›Máshonnan, az mit jelent? Egyetemistákról beszélünk, szerves oktatásról,
vagy táborokról?

Bárkiről, aki hajlandó jelentkezni.
Olyan helyzetben kezdtünk munkatársakat keresni, amikor nem volt időnk
ezzel mélyebben foglalkozni. Bárki, aki
hajlandó volt megfogni az egeret, tudott viselkedni és szimpatikus volt, azt
megkértük, hogy üljön le, és húzza a
vonalat. Ennek súlyos következményei
lehetnek. Amikor újra lendületet vesz
az iroda, akkor valószínűleg amellett
leszek, hogy más rendszer szerint válogassunk. Voltak azért, akiket visegrádi
táboros és régi vándoriskolás kapcsolataink miatt tudtunk megszólítani.
Visszatérve a Vándoriskolával való
kapcsolatra, ilyen módon fontos lenne motivált fiatalokkal dolgozni. Ha
ugyanis valaki Vándoriskolába jelentkezik, nemcsak a rajzokat vagy a házakat szereti, amiket Makovecz Imre
készített, hanem kicsit talán több elkötelezettsége is van, motivációja,
hogy valami újat csináljon. Ez az, amit
gyakran emlegetett Makovecz Imre is.
A tanítványait azért nem akarta hosszú
távon alkalmazottakként foglalkoztatni, mert az egy másfajta gondolkodási
módot alakít ki, és nem segíti őket abban, hogy önállósuljanak, és vállukra
vegyék a terheket.

› És a régi kollégák, barátok, munkatársak, Ádám, Ábel az együtt dolgozásban
részt vesz?
Igen, Török Ádám jelenleg is itt dolgozik az irodában. Szilágyi Szabolccsal
is dolgoztunk még együtt, úgy is, hogy
ő egy idő után külön ment, és a saját
útját járja. Kováts Ábellel kevesebb a
munkakapcsolat, vele inkább társadalomelméleti, építészetelméleti téren

szoktunk értekezni. Ő folyamatosan
fejleszt egy internetes napló formájában íródó gondolatmenetet, amiben
a kapitalizmus mintázatát igyekszik
megfejteni, annak érdekében, hogy
polgárháború nélkül felülírható legyen
a rendszer egy, az emberi természet jó
oldalára szervesebben építő struktúrával. Izgalmas vállalkozás, érdeklődve
követem, hova fog kifutni. De másokkal is van kapcsolatunk: Szepesi Ákos
is dolgozott a Makonában. Rá mindig
úgy tekintünk, hogy ő az a műemlékes,
aki ért a szerves házakhoz is, tehát ha
úgy adódik, hogy ilyen téma van, vagy
bármilyen műemlékhez nyúlunk, akkor
őt keressük. Régebben is mindig az volt
az első, mielőtt álláshirdetést adtunk
fel, hogy felhívtam egy-két régi vándort, régi barátot, szeretne-e nálunk
dolgozni. Többen mondták, hogy ilyen
kötöttségek között nem akarnak dolgozni. Nyilván mindenki szívesen építené fel a saját vállalkozását, pedig ezer
dologtól függ, hogy sikerül-e, és nem is
mindenki alkalmas erre. Amióta megtapasztaltam a csapatban munkálkodást,
olyan hálózatos együttműködésben
hiszek, ahol az önálló építészek egyenrangúakként fognak össze, és munkánként alakítanak ki szervezeti hierarchiát. A működéséhez minden hálózati
csomópontban konstruktőr építész és
szerkesztő is szükséges lehet. Ezt a
mintát láttuk a Pagonyban, az Axisban
vagy más irodában is. A Makona Egyesülés is erre a mintára épült fel a korábbi Kecske utcában. Abban bízom,
hogy a mi generációnk is képes ilyen
hálót fonni, saját elhatározásából,
saját erejéből, saját gondolataiból.

ITINER ANTS TURNED MASTERS – RÜLL TAMÁS
Architect Tamás Rüll is the office manager of Makona Kft., founded by Imre Makovecz. After graduating from the Itinerant School, he went on to have a diverse
and eventful career. In addition to his independent practice, he was appointed the Master Architect of Visegrád, where he also played a major role in the
reorganization of the Visegrád Camp. As an office manager, he engages community thinking around the forward-looking keywords of 'ecological' and 'organic'.
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„Mihez hasonlítsuk az Isten országát? (…)
A mustármaghoz, amely mikor földbe
Űvettetik, minden földi magnál kisebb.
És mikor elvettetik, felnő, és minden
veteménynél nagyobb lesz, és nagy
ágakat hajt, úgy, hogy árnyéka alatt
fészket rakhatnak az égi madarak.”
Márk 4:30−32

GYÜLEKEZET ÉS
TEMPLOM ÉPÜL
S or ok s á r-Újt elep
É pít é s z et , s z ö v e g, f ot ó: Rü ll Ta m á s
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2008 nyarán megkeresett Péterffy
György, a soroksári református gyülekezet segédlelkésze azzal a kéréssel, hogy
építész-tervezőként segítsem a Soroksár-újtelepi fiókgyülekezet templomát
megvalósítani. A lelki pásztor úr építészmérnök húga, Péterffy Orsolya ajánlott
erre a feladatra egyetemi éveinkből származó ismeretségünk alapján.
Péterffy tiszteletes úr elmondta, hogy
az újtelepi gyülekezet az egyházközségi gondnok úr családi házának egyik
szobájában működő imaházban tartja
istentiszteleteit, tisztes szegénységben.

Jelezte, hogy Budapest Főváros XXIII.
kerület, Soroksár Önkormányzata telket
készül adományozni az egyházközségnek
a templomépítéshez. A városszerkezetileg alkalmasabb telek, amely a katolikus
templommal szemközti kiemelt helyen
található, egy multinacionális áruházlánc tulajdonába került. Végül a Szentlőrinci út mellett egy lakóterületi területet
adományoztak a soroksári gyülekezetnek. Az 1500 négyzetméteres földdarab
és a kapcsolódó kerületi szabályok utóbb
erőteljesen befolyásolták az épület térbeli elrendezését.

A hely szellemének megismerése közben
a tervezési program meghatározása vált
időszerűvé. Ehhez kezdetben kevés támpontot kaptam, azonban egy lényeges
útravalót megfogalmaztak. Támaszkodjunk a református hagyományokra. Az
első vázlattervek elkészítése indított meg
egy élénkebb párbeszédet arról, hogy mi
legyen az újtelepi református gyülekezeti központban. A templomtéren kívül
gyülekezeti terem, tanácsterem vagy hittanterem, lelkészlakás, lelkészi hivatal,
baba-mama szoba, vendégszoba és kiszolgálóhelyiségek létesültek az együttesben.
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 A z utolsó változat lát ványter ve, 20 10.

Az első építészeti koncepció a mottóként
választott Igéből és a hely sajátosságaiból indult ki. A Soroksár-újtelepi településhatár évszázadok óta a puszta és
a művelt föld határa. A puszta földjét
feltörve magvetésre van szükség, ahogy
a gyülekezet növekedése miatt is új lendületet vártak a fiatal lelkésztől. A ház
ezért az első vázlatokon mag formát öl-

 Magtól gyümölcsig

 Az I. változat látványter ve, 2008.

 A z I. változat földszinti és emeleti alaprajza
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tött, amiből a torony hajtásként bújik
elő. Termőtestében, a toronyfejezetben
ott a magkezdemény, a harang, ami az
igehirdetés hírét terjeszti, amikor megszólal. Egy épület méretű képpé nagyított
krisztusi példázat vált volna láthatóvá.
A terv megosztotta a formálódó újtelepi
gyülekezetet. Sok támogatóval beszéltem,
de végül a soroksári gyülekezet presbitériuma Péterffy tiszteletes úrral kiegészülve magára vállalta a döntés súlyát, és
a vázlatterv elvetése mellett döntöttek.
(A legfőbb indok az volt, hogy a református építőhagyományt erőteljesebben
szeretnék látni új templomukban.) Döntésüket erősítette, hogy az Egyházkerületi
Tervtanács – amelyet Nagy Béla építész
képviselt – a boltozott tér vélt akusztikáját és a szokatlan alaprajzi elrendezést
ellenezve elutasította a tervet.
Ezen a ponton felmerült, hogy vissza kellene adni a megbízást. A vívódásaimról
beszéltem Makovecz Imrének. A Mester
arra a kérdésemre, mit tenne ilyen helyzetben, azt válaszolta, hogy ha minden
kérésüket legjobb belátásom szerint teljesítettem, akkor nincs mit tenni, el kell
engedni a történetet. Ezt a tanácsot úgy
fordítottam le a magam helyzetére, hogy
mivel egy fontos kérésüknek nem tettem
eleget: a református építőhagyományt
formai elemeiben csak áttételesen jelenítettem meg, folytatnom kell a munkát.
Ezután elindult egy hosszú folyamat, ami
tervvázlatok sorát hozta. Az újtelepi gyülekezet építési bizottságot hozott létre
a megrendelői feladatok ellátására. Az
újtelepiek hoztak egy kulcsfontosságú
döntést: élő kivitelezői tapasztalatokkal
rendelkező szervező embert vontak be Tamási Ferenc személyében. Ő azután minden nehézségen át velünk tartva végigkísérte-szervezte a templomépítés ügyét.
A mustármag példázatot a lényszerű formák nélkül átmentve, új koncepciót választva Szeghalmy Bálint és Kós Károly
munkáit tanulmányoztam. Kerestem a
református építőhagyományt a modern
polgári építészetben. Közben megfogalmazódott bennem, hogy Soroksár, mint
tágabb értelemben a hely, amihez kapcsolódni kell, a török megszállás utáni

sváb betelepülések, és a világháborúk
okozta felvidéki, erdélyi áttelepülések,
áttelepítések miatt sokszínűvé vált. Ezt
a sokszínűséget úgy akartam az épületegyüttes részévé tenni, hogy a településrészt alkotó népek tradicionális
építészetéből merítve állítottam össze a
kompozíciót. A torony erdélyi körüljárós,
négy fiatornyos faszerkezetű fejezetet
kapott. A templomtérnek és a tanácsteremnek „füstlikas” palóc tetőt adtam,
a lelkészlakás egy torockói ház átirata,
a hivatal és a tanácsterem nyugat-magyarországi és sváb tetőformákban végződik. A kultuszteret körülveszik a népi
építészeti formák egy egységet alkotva,
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FÖLDSZINT
001 Előcsarnok
0 0 2 Te m p l o m t é r
003 Gyülekezeti terem
004 Akadálymentes vizesblokk
0 0 5 Te a k o n y h a
006 Közlekedő
007 Női csoportos vizesblokk előtér
008 Női csoportos vizesblokk
009 Férfi csoportos vizesblokk
010 Férf i csoportos vizesblokk előtér
011 Karzatlépcső
012 Lelkészlakás előtornáca
013 Lelkészlakás – előszoba
014 Lelkészlakás – kamra
015 Lelkészlakás – konyha-étkező
016 Lelkészlakás – oldaltornác
017 Lelkészlakás – nappali
018 Lelkészlakás – lépcső
019 Lelkészlakás – vendég WC – előtér
020 Lelkészlakás – vendég WC
021 Lelkészlakás – földszinti szoba
022 Lelkészi hivatal – lépcső
023 Lelkészi hivatal – iroda
024 Lelkés zi hivatal – előtér
025 Baba-mama szoba
026 Lelkészi hivatal – előtornác

 Földszinti alaprajz

K A R Z AT – E ME L E T
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Karzati előtér
Karzat
Ta n á c s t e r e m
Fűtőhelyiség
Lelkészlakás – emeleti előtér
Lelkészlakás – lodzsa
Lelkészlakás – emeleti szoba I.
Lelkészlakás – erkély
Lelkészlakás – emeleti szoba II.
Lelkészlakás – fürdőszoba
Lelkészlakás – gardrób
Lelkészlakás –hálószoba
Vendég fürdőszoba
Lelkészi hivatal – lépcső
Vendégszoba
Vendég előtér
Vendég erkély

dolkodás mentén oldjuk meg a ház műszaki részleteit. A szűk térbeli keretek (50
x 30 méteres lakóövezeti telek 25 méteres
hosszkorláttal) miatt az elv kibontása a
kompakt épületformálásra, a környezetbarát anyagok megválasztására, energiatakarékos szerkezetek (hőszigetelt,
réteges falszerkezet), és épületgépészeti
elemek (talajszondás hőszivattyús rendszer) választására korlátozódott.
Hamar kiderült, hogy a lakóövezeti telek kötöttségei még az összetömörített
együttes megvalósításához sem elegendőek. Az időközben elindított engedélyeztetést fel kellett függeszteni, és
szabályozási tervet kellett módosítani.
Ezzel párhuzamosan 2011. januárban
elindult a kiviteli terv készítése, amelybe Kováts Ábel és Török Ádám vándortársaimat hívtuk meg. A szabályozási
terv módosítása, az engedélyeztetés, a
kiviteli terv készítése, és néhány kisebb,
vándortársaimmal közös tervezési munka párhuzamosan folyt.
A gondolkodásba még a vázlattervi időszakban bekapcsolódott a Budapest-Déli
Református Egyházmegye esperese, Illés
Dávid, és az esperesség gondnoka, Brandenburg Sándor. Segítségükkel a tervezés folytatásának és a kivitelezés megindulásának megteremtődött a pénzügyi
alapja. Egyben a formálódó újtelepi fiókgyülekezetnek is perspektívát mtattak

 E g y h á z k ö z s é g i p e c s é t , g r a f i k a : R ü l l Ta m á s

 Hosszmetszet

Felelős építész tervező: Rüll Tamás
Építész tervező munkatársak: Balla Györgyi, Kováts Ábel, Török Ádám
Belsőépítész tervezők: Jahoda Márton, Török Ádám
Társművészek, mennyezet: Jánosi Dóra, Zsámbokréty Dóra, Haraszti Klára

 Karzati / emeleti alaprajz

ahogy a Soroksáron élők. A formálódó
szerkezeti vázon keresztül a belső térbe
is jutott értelmezendő kép. 13 vasbeton
pillér veszi körül az úrasztalát, ahogy Jézus Krisztus és 12 tanítványa az utolsó
vacsora idején.
A református építőhagyomány karakteres megjelenítésének a mennyezetkialakítás is kiemelt része lett. Zsámbokréty
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Statikus: Kürti István, Kalydy Zoltán
Dórát és Jánosi Dórát kértük meg, adjanak választ arra a kérdésre, hogy milyen
lehet egy hagyományos gerendavázas,
festett kazettás mennyezet ma. A 90
kazettát átívelő paradicsomi kert képét
azóta is sokszor elképzelem az üresen
maradt mezők helyén.
A tervet közben vándoriskolás diplomamunkaként is igyekeztem elfogadtatni,

ezért Rudolf Mihály mesteremet kértem
meg még 2009-ben, hogy mellette dolgozva konzultálhassak vele a készülő
tervről. Minden egyeztető fórumon átjutva 2010 őszén építési engedélyezési
tervet készítettünk feleségemmel, akkor
még menyasszonyommal, Balla Györgyivel. A fenti koncepció mellett fontos
alapvetésünk volt, hogy ökologikus gon-

Épületgépész: Rosza Csaba, Sándor Attila
Épületvillamosság: Kovács Lászlóné Homonnay Zsuzsanna, Münnich Gábor,
Kovács Péter, Kovács László
Kert- és tájépítész: Szabó Ágnes
Út- és parkolóterv: Ötvös Zsuzsanna
Akusztikus szakértő konzulens: dr. Kotschy András
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Keresztmetszet

Kereszt a templomtérben

ként segítette. A várt, de mégis hirtelen
jött helyzetben az egyházközség azonnal
megrendelte a belsőépítészeti terveket,
amelyek többek között a korábban említett okból még nem készültek el. Török
Ádámot és rajta keresztül Jahoda Mártont kértem fel a közösségi használatú
terek belsőépítészeti terveinek elkészítésére. Sok egyéb egyházközségi kérést
is teljesítenünk kellett, így 2017 nyarán
rohammunkában befejeztük a kiviteli
terv módosítását, a gyülekezet állandó
siettetése közepette. Ez a lendület befejezéshez közeli állapotba hozta a Soroksár-újtelepi református templomot.
Sajnos az építés II. ütemére árnyékot
vetett az építőipari árrobbanás, ami más
kompetencia-tényezőkkel együtt a közbeszerzésen győztes kivitelezőt megakadályozta a templom teljes befejezésében.
Ennek ellenére Tamási Ferenc irányításával használatbavételi engedélyt kapott
az épületegyüttes, és 2020. júliustól az
újtelepi gyülekezet a templomtérben
tarthatta istentiszteleteit. Szeptember
elején a templomszentelés is megtörtént.
Felemelő ünnepet tartottak, ahol Bogárdi
Szabó István püspök úr nagyszerű prédikációja és az egyházkerület lelki pásztorainak és a helyi keresztény testvérgyülekezetek papjainak egyesével elmondott
áldásai köszöntötték az újtelepieket.
A templomépítés folytatódik a környezetrendezéssel, a belső terekben elmaradt elemekkel, és reményeim szerint a
mennyezet befejezésével. A Soroksárújtelepi református gyülekezet pedig hamarosan missziói egyházközségből teljesen önálló egyházközséggé alakul. Épül a
gyülekezet és a templom.

zárókkal. (A tervezői művezetést és tervkiegészítéseket tervfeldolgozói munka,
visegrádi főépítészi feladatok, Visegrádi
Tábor szervezése és vezetése, és vándoriskolai diplomázás mellett végeztem.)
2015 végére beköltözhetett Péterffy tiszteletes úr, aki az I. ütemre átalakított
teakonyhás nappalijában megtarthatta helyben az első istentiszteletet is.
Mindezt úgy, hogy 2012 óta önállóan,
Budapest-Soroksár-Újtelepi Református
Missziói Egyházközségként működött a
gyülekezet. Megkapták az anyagyülekezettől a megfelelő jogokat, ezért saját
birtokukba költözhettek be.
Egy évek óta készített nagy ívű kormányzati egyház-támogatási program szárba szökkent 2017-ben. A Dunamelléki
Református Egyházkerület minden folyamatban lévő építkezését nagyobb
támogatásban tudta részesíteni, úgy,
hogy egyházközségeit társmegrendelőazzal, hogy a missziói egyházközséggé
alakulás részleteibe beavatták a gyülekezetet, biztosítva őket arról, hogy az
ezzel kapcsolatos szellemi, lelki és anyagi támogatást megkapják. A tervezési
programot meghatározó kérésük volt,
hogy a lelkészlakás első ütemben készüljön el, hogy Péterffy tiszteletes úr jelen
lehessen a helyszínen. (Sajnos a belsőépítészeti és teremakusztikai tervezést
kivették a feladatink közül, mondván, hol
van az még. Ennek – az építész szemszögéből – máig ható súlyos következményei
vannak.) Ebben az időben már a Soroksár-Újtelepi Katolikus Plébánia Fatimai
Szűzanya tiszteletére emelt templomának hittantermében tartották istentiszteleteiket az újtelepi reformátusok.
2011 nyarán engedélyt kapott a tervünk,
amelyet a közben elkészült kiviteli tervek
szerint építeni kezdtek esperességi támogatásból. Bár a gazdasági válság közepén
jártunk, minden évben épült a templom.
Érezhettük, hogy velünk az Isten! Először az alapok, azután a lelkészlakás és
a lelkészi hivatal felmenő szerkezetei készültek el. Következő évben az első ütem
tetőszerkezete, majd a réteges falszerkezet és a külső burkolatok a külső nyílás-
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BUILDING A CHURCH AND A CONGREGATION
REFORMED CHURCH IN SOROKSÁR
The church was built for a new, independent Reformed congregation. Having studied the works of Károly Kós and Bálint Szeghalmy, the designer intended
to capture the Reformed building tradition in modern bourgeois architecture. He put together the composition based on the traditional architecture of the
nations that live in that part of the settlement. The tower follows Transylvanian customs, the church courtyard reflects Palóc architecture, while the office
and the boardroom have a Swabian feel, in a unity that reflects the centuries-old cooperation of the local residents.
Belső tér látványrajza, 2011.
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Kárpát-medencei
óvodafejlesztés
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Az anyaország számára kiemelten fontos feladat, hogy a határon túl is minden magyar gyermeknek természetes legyen az anyanyelven
való oktatás a bölcsődétől egészen a felsőoktatásig. A magyar kisebbségi oktatási rendszer alapköve az óvoda és a bölcsőde, hiszen
itt találkoznak a gyermekek először intézményes formában a magyar anyanyelvvel és kultúrával. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési
program rendszerszintű nemzetpolitikai befektetés, melynek része volt az új épületek és a régiek átalakítása mellett az óvodai
játszósarkok, fejlesztőjátékok beszerzése, valamint a szakemberképzés is. A magyar kormány által 2016 decemberében elindított
program keretében olyan oktatási segédanyagok kerültek kiosztásra, amelyek magyar nyelvű könyveket, játékokat tartalmaztak,
lehetőséget biztosítva a magyar identitás megerősítéséhez. Az óvodaprogram külön figyelmet fordított a magyar anyanyelvű roma
kisebbségre. Első ütemben az óvodapedagógusok képzését támogatta a magyar kormány. A második ütemben került sor 200 épület
felújítására, és 77 új épület tervezésére, építésére. Engelmann Tamás építészt a második ütem koordinálására kérték fel. Turi Attila
és Salamin Krisztina interjúja.
› Milyen területeket ölelt fel ez a program?

KÁRPÁT-MEDENCEI
ÓVODAFEJLESZTÉS
Eredmények és tanulságok
Országépítő 2020|04
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Gyakorlatilag az összes leszakított területen, tehát Erdélyben, a Felvidéken,
Kárpátalján, Vajdaságban, és Ausztriában is épültek új óvodák vagy bölcsődék.
Emellett a Vajdaságban, Horvátországban és a Muravidéken megújulhattak a
már meglévő intézmények. Összességében elmondható, hogy az intézmények
nagy része egyházi gondozásba került.
Nekem a teljes program kezdettől fogva
nagyon tetszett, örömmel vettem részt
benne. Ez egy kulturális többlet. Elkeserítő, hogy nemcsak nemzetiségi, nyelvi
asszimiláció működik, hanem az asszimilációnak egy különleges szintjén még
gesztusok is átalakulnak... Kárpátaljaiak mesélték, hogy a legkedveltebb idegen nyelv náluk ma a magyar. Azok, akik
már nem beszélnek magyarul, szívesen
adják magyar bölcsődébe, óvodába a
gyereküket, mert tudják, hogy jó alapot,
nevelést kapnak. Gyakorlatilag a közösség húzóerejévé vált a magyar oktatás
és nevelés, az intézmények pedig nem
zárkóztak el attól, hogy ha van hely, akkor másokat is felvegyenek.

› A te feladatod a program műszaki segítése volt?
Eredendően ez lett volna a feladatom,
de a helyszíni tárgyalásokon meglepve
tapasztaltam, hogy hiába vagyok a küldöttség része, az építészeti minőségre
vajmi kevés ráhatásom lehet. Voltak olyan
közösségek, amelyeknek már eleve volt
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egy építészük, aki típusterveket csinált.
Ezeket a típusterveket építették meg a különböző helyszíneken, de a hely szelleméhez történő illeszkedés sokszor elmaradt.
A legnagyobb problémának azt láttam,
hogy a közösségi terek hiányoztak minden tervről, tehát nem volt legalább egy
tornaterem vagy aula. Amikor kis falvakba
mentünk, akkor helyi lelkészekkel beszéltünk. Természetesen velük sokkal jobban
el lehetett beszélgetni, őket jobban érdekelte az én véleményem a tervvel kapcsolatban. Mindig elmondtam, hogyan lehetne javítani a terveken, pontosan mi lenne
jó az adott közösségnek. Aztán hazatértem, leadtam a jelentésemet, amiben ös�szegeztem, milyen változtatásokra lenne
szükség. Sajnos csak ennyit tudtam tenni.

› Voltak azért jó tapasztalataid is?
Erdélyben, az unitáriusoknál példamutatóan működtek a dolgok: építész
tervpályázatot írtak ki, melynek győztese egy valóban nagyon jó, színvonalas
terv volt. A legnagyobb szakmai felkészültséget náluk láttam, de a felvidéki
reformátusoknál is voltak magas színvonalú tervek. Ugyanakkor általában –
építészeti szempontból – nincsenek jó
tapasztalataim. A legszomorúbb eset
számomra az volt, amikor a templom telkén volt egy, a századforduló előtt épült
iskola, ami akkor szintén típusterv alapján épült igen jó színvonalon. Ahelyett,
hogy ezt alakították volna át, ezt bővítették volna, inkább felvonulási épületként használták, majd utána elbontásra
ítélték. Kárpátalja egy kicsit más világ
volt. Ott a szegénység érződött nagyon,
de nemcsak a szegénység, hanem a nagyon egyszerű építészi hozzáállás, az
alacsony műszaki színvonal is.

 Alaprajz

› Egy arculati kézikönyvet is készítettél
ezekre az intézményekre.
A Szentendrei Skanzen főépítészét,
Buzás Miklóst kértem meg, hogy csináljunk hat régióra − Csallóköz-Dunamente, Délvidék, Felföld, Kárpátalja,
Szamos-vidék, Székelyföld − egy-egy
építészeti útmutatót. Ennek része volt,
hogy készültek típustervek is. Az épü-
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letek egységekből álltak, hogy az igényeknek megfelelően lehessen kisebb
vagy nagyobb együtteseket is építeni.

Mindegyik homlokzata kicsit változó
volt, alkalmazkodott a tájegység helyi
értékeihez. Délvidéken például kör ala-

kú volt a foglalkoztatója, száraz malom
jellegű, míg Erdélyben például csűrszerű
volt. A kézikönyvek kidolgozása előtt átnéztem óvodapályázatokat, amelyek az
interneten elérhetők voltak. Legalább
40-50 óvodát tanulmányoztam át. Nyilvánvaló, hogy maguk a szabályozások is
eltérőek országonként. Az útmutatókat
a magyar szabványnak megfelelően készítettem, de úgy vélem, ami megfelel a
magyar szabványnak, azért az máshol is
megállta a helyét. A kiértékelésnél leginkább az tűnt fel, hogy a közösségi terek
rendre elmaradtak. Pedig nem pénzen
múlt, mert a kormány bőkezű volt. Éppen ezeken a kistelepüléseken az egyik
legfontosabb tényező az lenne, hogy
összetartó közösség jöjjön létre, és legyen ennek kerete, egy hely, ahol össze
tudnak jönni. Erre tökéletesen alkalmas
egy-egy óvoda, így a mi típusterveink
már megjelentek. Az óvoda egyben a magyarság egyfajta kultúrháza is. Sugározza azt a kultúrát, amit a magyar építészet, vagy a magyar kultúra megjelenít.

Kárpát-medencei
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adott esetben sokszor nem veszi észre a
tágabb környezetet.

építészeti hagyományokra alapozva.
Ugyanakkor, mivel óvodáról volt szó, a
vizualitást kiemelten kezeltük. Kísérletet tettünk arra, hogy a népművészetet, a magyar népmeséket feldolgozó
rajzfilmekből is ismert, a hagyományokhoz kötődő képanyagot, vagy éppen a
kazettás mennyezetek motívumanyagát átmentsük. Ehhez képest nagyon
elszomorító volt, amikor a helyszínen
Disney-figurák virítottak a függönyökön, a falakon. Számomra elég furcsa,
de Magyarországon is így van, hogy az
óvodáknak manapság mindenképpen
színesnek kell lenniük. Pedig lehetne fehér a homlokzatuk, ahogy a hagyomány
diktálja. Amit én fehérnek javasoltam,
végül narancssárgára sikeredett, de
akadt példa a szivárványszínre is...

› Infantilizálódik az épület?
Az az érzésem, hogy ebben élen járnak
a nevelők. Sokan infantilizálódnak, és
nem tartják meg azt a példamutató,
érett jellemüket, amelyet egyébként
meg kellene őrizniük. Sokan úgy gondolják, hogy a gyerek valójában egy kis
felnőtt, csak még olyan butuska, meg
olyan aranyos. Holott a gyerek nem
ugyanaz, mint a felnőtt, hanem egy
elképesztően érzékeny, és az istenek
világához jobban kötődő lény, mint mi,
megrontott és kényszerűségből alászállott felnőttek.

› Felhasználták az útmutatóban megfogalmazott elveket, a típusterveket?
Egyetlenegy esetről tudok, amikor felhasználták az általunk megálmodott típustervet. Ez volt Nagycétény, ahol a
Vidéo Alapítvány karolta fel az ügyet. Az
építésre támogatás a programon keresztül
érkezett, a telket Nagycétény Önkormányzata ajánlotta fel. Tervezés során derült
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ki, hogy nagyobb telekre lenne szükség.
Az alapítvány saját forrásból vásárolta
meg az építéshez szükséges telket, ami
háromszor nagyobb volt, mint az önkormányzat által felajánlott terület.

› Ha egészében nem is, de ajánlásaitokat a
részletek megvalósításánál alapul vették?
Sajnos mire ezek a kézikönyvek elké-

szültek, én már nem vettem részt a
programban, melynek éppen harmadik
üteme zajlott. Addig azonban nem találkoztam olyan tervvel, ahol felhasználták volna. Azt nem tudom felmérni,
hogy a munkánknak így mekkora haszna
volt. Alapvetően az egyes épületek szerves beillesztését próbáltuk elősegíteni a
meglévő építészeti környezetbe, a helyi

› Számodra mi a legnagyobb tanulsága ennek a történetnek?
Korábban mindig mint építész foglalkoztam a dolgokkal, de most, amikor
megküldték nekem ezeket a terveket,
illetve amikor az arculati kézikönyveket
csináltuk, akkor főépítészi szemszögből
kezdtem vizsgálni ezeket a kérdéseket.
Amikor egyes terveket véleményezni
kellett, akkor abban a pillanatban először a környezetet vettem górcső alá, az
egész települést, a jellemző épületeket.
Ma már a Google-lal végig lehet sétálni,
kis túlzással még a helyszínre sem kell
ellátogatni. Végignéztem az összes épületet, összegeztem a látottakat, és próbáltam megfogalmazni azt a helyi építészeti jellegzetességet, amire alapozni
lehet egy ilyen intézmény tervezése során. Úgy érzem, ez ebből a szempontból számomra is hasznos volt, mert az
ember, ha építész, akkor bizony hajlamos egy kicsit belefeledkezni abba a feladatkörbe: alacsony lesz a horizont, és
nem néz föl, csak le, a papírra. Amikor
az embernek az a feladata, hogy bírálja
a tervet, abban a pillanatban egy kicsit
tágabb horizontból kezdi szemügyre
venni a dolgokat.

› Egyébként a tervbírálatnak pontosan ez
lenne a feladata. Egyik oldalon természetes dolog, hogy az ember koncentrál valamire, és a részletekkel foglalkozik, így

Az erdélyi Bihar megyében található
Belényesen a katolikus egyház telkére
épült az óvoda. Nem jártam a helyszínen, csak a Google-ból néztem, de a
telken feltűnt egy régi épület, melynek
kontúrjából látszott, hogy feltehetően egy értékes épület lehet, csak már
megfosztották minden díszétől. Próbáltam kutatni, régi fotókat keresni. Ezek
alapján kiderült, hogy tényleg egy régi
épülettel álltunk szemben. Erre a telekre, ezt a régi épületet figyelmen kívül
hagyva épült volna be teljesen szervetlenül az óvoda. Megírtam nekik, hogy
ezt a két dolgot egységben kell kezelni.
Ráadásul a két épület között kialakul
majd egy tér, azt a teret kell elsősorban
megtervezni, hogy otthonos legyen. Itt
megfogadták a tanácsaimat, és javítottak a terven. Egy másik épületnél volt
egy speciális helyi jellegzetesség a faluban, amelyre az interneten figyeltem fel:
speciálisak az oromfalak meg a díszítésük. Rákérdeztem, hogy miért nincs ez
rajta az új terveken. Örömmel tapasztaltam, hogy az építész kijavította a
tervet, és megjelent a helyi íz az óvoda
épületén. Összegezve tapasztalataimat:
a megvalósult épületek esztétikus megjelenésén sokat segített volna, ha előbb
meghatározzák az elérni kívánt műszaki
tartalmat. És mindezt még az elnyert ös�szegek kifizetése előtt rögzítik, hiszen ez
a jelenleg futó legnagyobb költségvetésű
külhoni program, mintegy 38,5 milliárdos
költségvetéssel. Sokkal inkább ellenőrizhető és befolyásolható lehetett volna…

KINDERGARTEN DEVELOPMENT IN THE CARPATHIAN BASIN
– RESULT S AND LESSONS LE ARNED
The Trianon peace pact tore a great number of regions away from Hungary. In recent times, providing Hungarian education for the children of families
scattered across the border, from the nursery years to higher education, is a particularly important challenge. The remodeling of both new and old buildings
was a part of the kindergarten development programme However, it would have made the buildings a lot more appealing if the technical content had been
better fitted to local conditions. To this end, Tamás Engelmann, the former coordinator of the programme, created a settlement design guide for presenting
the type designs and the local architectural character that can be used for designing such an institution. The kindergarten of Nagycétény was built according
to this concept.
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Comico Art House Yufuin,
Kengo Kuma & Associates, 2018
Fotó: Mitsumasa Fujitsuka
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Bognár Balázs több mint egy évtizede Kengo Kuma mellett dolgozik. Mostanra vezető
tervezői pozícióba került. Húsz építész munkáját koordinálja a jelenleg 250 főt számláló és két kontinensen irodát üzemeltető alkotóközösségben. Balázst azzal kerestük
meg, hogy meséljen nekünk a japán kertesház-építészetről általában, és arról, hogyan
jelenik meg a kertesház-tervezés Kengo Kuma irodájában. A több körben lezajlott beszélgetés során, melyet kezdetben írott formában, majd egy videóinterjúban folytattunk, a fenti kérdéseken túl bepillantást nyerhettünk a távol-keleti építészeti gondolkodás természethez való viszonyába, ősi gondolatvilágába is.

fel, éltem Saint Louisban – ezek autóval
két-három órára vannak Chicagótól délre –, dolgoztam Bostonban is, mire eljutottam odáig, hogy szeretnék külföldre
menni. Ebben a helyzetben Japán elég
magától értetődő választás volt.

SATOYAMA
ÉS SAKKEI

› Ezek szerint az építészetet is Amerikában tanultad? Van rálátásod, hogyan zajlik a japán építészképzés? Van-e valamilyen gyakornoki rendszer, ahol az iskolai
elméleti oktatáson túl gyakorlati feladatokban vehetnek részt a hallgatók?
Igen, én Amerikában tanultam, de azért
van valamennyi rálátásom a japán oktatásra is, mivel Kuma san – Kengo Kuma –
hosszú ideje oktat a Tokiói Egyetemen.
A képzés itt nagyon elméleti központú,
cserébe a gyakornoki időszak nagyon

S z ö v e g : Tó t h P é t e r, H a r m a t h - G y e t v a y E n i k ő

A ter més zet és a z épített kör nye zet k apc solat a a z európai
ker t városi épületek kel analóg japán ker tes há z ak esetében
Kengo Kuma and A s sociates (K K A A) ér telme zésében
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gyakorlatias. Ugyanakkor a két szemlélet
nem különül el teljesen. A képzés során
a hallgatókból egyfajta szellemi műhely
alakul, amelyben a résztvevők a gondolataikat és tanulmányaikat generációról
generációra továbbörökítik. Valójában
ez a „Gondolatok Iskolája”. És ez a fajta
közös gondolkodás nagyon hasonlít egy
építésziroda légkörére, felkészíti a hallgatókat a majdani, csapatban történő
közös munkára. Az irodákban pedig, a
vezető mentalitásától függően, a gyakorlati feladatok mellett gyakori az elméleti
kérdésekről való együttgondolkodás.

› Mikor találkozik egy japán építész először
családi házas megbízással? Egyáltalán,
mennyire jelennek meg a családok megbízói szerepkörben?

› Illinois-ban nevelkedtél, ám már több
mint egy évtizede Japánban élsz és dolgozol. Mesélnél arról, hogy alakult így
az utad?
Kicsit korábbról kell kezdenem a történetet… Az 1970-es években a magyar
kormánynak volt egy ösztöndíjprogramja külföldi tanulmányutakra. Édesapám
megpályázott egy londoni utat, ám az
a lehetőség már lezárult. Felajánlottak
neki egy másik helyet Japánban, amit
örömmel elfogadott. A szüleim itt ismerkedtek meg, és ez megalapozott egy nagyon szoros kulturális kapcsolatot a családunkban Japánnal. Urbanaban nőttem
Wood/Pile, Kengo Kuma & Associates, 2019. Fotó: Erieta Attali
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120X120 Forest,
Kengo Kuma & Associates, 2018.
F o t ó : S S To k y o
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Ez nagyon összetett kérdés. Japánban az
1980-as évek nagy gazdasági felfutása
rendkívüli módon megemelte a telekárakat, és elindított egy telekspekulációs
folyamatot. Ennek hatása a mai napig
érezhető. Tokióban és környékén még
ma is sokkal értékesebb maga a telek,
mint a rajta álló épület. Sőt, akkor a legértékesebb, ha beépítetlen. Ezért aztán
nagyon gyakran úgy cserélnek gazdát a
telkek, hogy a rajta álló ingatlant elbontják, és az új tulajdonos új lappal indít. Ez
az egyik oka annak, hogy annyi izgalmas
japán ház épül: ezeket mindig csak egy
adott család számára tervezik, s ha ők
továbblépnek, jön valami új. Ebben a tekintetben gyakorinak mondható a családok mint megbízók megjelenése. Ám van
egy ezzel párhuzamosan zajló tendencia.
Egyrészt nagyon sokan nem engedhetik
meg maguknak, hogy felkérjenek egy építészirodát az otthonuk megtervezésére.
Másrészt a japán ingatlanfejlesztő cégek
olyan építészeti minőséget tudnak előállítani, ami bizonyos esetekben szükségtelenné teszi a tervező építész munkáját.
Ilyen esetben nem születik igazán egyedi
épület, de a minőség így is biztosított –
főleg, mióta a földrengésvédelmi szempontok a meghatározóak a piacon. De
visszakanyarodva a kérdés első részére:
a japán építészek karrierje során a családi ház tervezési feladatok viszonylag
korán és nagy számban jelennek meg,
mivel jóval szélesebb kör számára megfizethető a díjazásuk. És mivel a szabályozás elég nagy tervezői szabadságot tesz
lehetővé, vonzó feladat a családi ház tervezése egy pályakezdő építésznek.

› A tervezéstől a kivitelezésig milyen
eljárásokon esik át egy terv? Mennyire
jellemző az építész részvétele a kivitelezés folyamatában?
Én jellemzően az irodánk amerikai helyszínekre készülő terveiért felelek, s bár
vezettem néhány japán projektet, ezek
nem lakóépületek voltak. Így ebben a
kérdésben a kollégáim tapasztalatára
kell hagyatkoznom. A japán szabályozás
elég célratörő. Egyrészt övezetenként
maximalizálva van a beépítés mértéke és
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a szintterületi mutató. Ezek alapján van
meghatározva, hogy a benapozást és a
szabad kilátást ne gátoljuk a szomszédos
épületektől. Másrészt, bizonyos méret
fölött a tervet helyi illetékes hivatal vizsgálja, hogy megfelel-e a tűz- és földrengésvédelmi előírásoknak, illetve milyen
minőségű a megjelenése. Ha ezeken a
vizsgálatokon a terv megfelel, akkor gyakorlatilag bármi megépülhet. Ennek köszönhető, hogy az idelátogatók számára
akár Tokió, vagy akár más japán nagyváros is elég eklektikusnak tűnhet – ha nem
egyenesen zavaróan vibrálónak, nyugati
szemmel nézve. Kiotó kirívó példa, ahol a
műemléki védelem rendkívül hangsúlyos,
így egységesebb képet mutat a város. A
kivitelezéshez nagyon részletes dokumentációt készítünk, de fontos megemlíteni, hogy ebben a tervezési fázisban
már szinte mindig részt vesz maga a kivitelező is. A Kengo Kuma iroda szempontjából a kivitelezés folyamata nagyban
különbözik az amerikai gyakorlattól. Míg
ott végigkísérjük az építést, garantálva a
megvalósulás megfelelő lefolyását, általában Japánban a közös előkészítő munkának köszönhetően a kivitel a terveknek
megfelelően tud elkészülni.

› A családi és lakóházak milyen kontextusban jelennek meg a városban? Kialakultak-e angolszász mintára kertvárosi
zónák a japán nagyvárosokban is?
Az angol kertvárosmozgalom északamerikai megfelelője talán a 1890–1900as évektől a City Beautiful Movement
volt, ami elindította a várostervezési gyakorlatot, Chicagóban például
Daniel Burnhammel, Frederick Law
Olmsteaddel, McKim Mead White-tal.
Nos, Japánban ez a fajta tervezettség
nem jelent meg, vagy legalábbis nem
olyan mértékben, mint Nyugaton. Tokióban az Edo-korban a Császári Palotát
körülölelő kertrendszert terveztek, aminek egyes részletei tovább élnek a mai
napig, akár a Jingu-Gaienben, a Shinjuku
Gyoenben, a Yoyogi parkban, és egyéb
parkokban. Városi léptékben talán csak
Szapporóban és Kitakjúsúban láthatunk
tervezettségre utaló jeleket, mivel eze-

ken a helyeken kicsit erősebb az Európával való kapcsolat. De Tokió esetében
semmit nem találhatnak a Nyugatról
érkezők, ami kicsit is emlékeztetne
Hausmann Párizsára, vagy Washingtonra, Londonra… Van rengeteg zöld városrész, ami közösségi találkozóhelyként
működik a városlakók számára, de ezek
nem az európai, illetve angolszász típusú urbanisztikai tervezés hatására jöttek létre. A természethez, zöldfelületekhez való viszony itt sokkal közvetlenebb
és kevésbé formális, mint Nyugaton.

› Ezek szerint kertvárosias életformáról
nem beszélhetünk a nagyvárosokban?
Alapvetően a toronyházak jellemzők, és a
sűrű beépítés. Én most egy kimondottan
csendes környéken lakom, de bármerre
nézek, a szomszéd házakat látom. Azonban rengeteg park van, egészen pici, akár
szinte zsebkendőnyi területen is, szétszórva az egész városban.

› Az nem merül fel, hogy a beépített területek teret hódítsanak el a természeti környezetből?
A japán fejlesztések jelentős része a
partvidéken, vagyis inkább a sík vidéken
zajlik. Tudni kell, hogy Japánt 80%-ban
hegyek alkotják, s csak a maradék területen lehetséges a mezőgazdasági művelés
és a lakhatás. Így aztán elég nagy a kereslet erre a 20%-ra. De a 2011. márciusi
nagy tóhokui földrengés és cunami hatására újra előtérbe került a „satoyama”
ereje. A satoyama egy ősi japán gondolat, magát a hegyet jelenti, ami egy adott
közösség háta mögött magasodik, és
egyszerre jelent védelmet a természet
erőivel szemben, és kielégíti a közösség
igényeit élelem, építőanyag tekintetében. Meghatározza a hely atmoszféráját,
hivatkozási alap, maga a genius loci. Ez
a felismerés, a rendelkezésre álló területek szűkössége, és a természet erőinek
rettenetes megnyilvánulása elindított
egy, a hegyek felé húzódási folyamatot.
Ugyanakkor továbbra is a gazdasági központok vonzáskörzetében található területek az igazán kelendőek Tokió, Oszaka,
és még néhány környező város körül.

A demográfiai adatok pedig azt mutatják
itt is, hogy a kis településeken magasabb
a halálozás aránya, mint a születéseké.
A fiatalabb korosztály Tokióba áramlik,
a vidék kiüresedik. Részben a hosszan
tartó gazdasági stagnálásnak köszönhetően a fiatalok nem gondolkodnak a
korábban jellemző nagycsaládokban, így
elöregedő társadalomban élünk. Ez an�nyiban függ össze a kérdésetekkel, hogy
alátámasztja a tényt: egyenlőtlen a területfoglalási szándék az országban, a metropoliszok környékére sűrűsödik. Tokiótól egy-két órányira a telekárak leesnek,
rengeteg az elhagyatott épület. Ez a tendencia összességében jó hír a természet
számára, de figyelmeztetés az általános
japán helyzetre nézve.

› Tehát akkor alapvetően ugyanazokon
a területeken zajlik az épületállomány
folyamatos megújulása? Egyáltalán nincsenek mondjuk százéves épületeitek?
Vannak nagyon régi, akár több száz éves
épületeink, de ezek jellemzően buddhista
templomok, sintó szentélyek. Kiotóban
kimondottan régi épületek vannak: ott,
mint említettem, szigorúan védettek a
történeti épületek. Az olyan városokban
viszont, mint Tokió, állandó a megújulás. Ezt úgy kell elképzelni, hogy például
amikor idelátogattam 1996-ban, ’97-ben,
majd ’98-ban, évről évre máshogy nézett
ki a város. A kedvenc lemezboltom itt volt,
a kedvenc kávézóm ott volt, de már nyoma sincs. Úgyhogy ha Tokióban megszeretsz egy helyet, akkor menj oda, amilyen
sokszor csak tudsz, mert a következő évben jó eséllyel már más lesz a helyén.

› Az irodátok által tervezett házak fotóit nézegetve feltűnő, hogy akár tájba
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illesztve, akár urbánus környezetben
állnak, de még a magasházak esetén
is rendkívül fontos a környezettel, növényzettel, természettel való vizuális
és fizikai kapcsolat. Mennyire szerves
része az építészeti tervezésnek a közvetlen környezet megtervezése? Honnan kezdődik a kerttervező munkája?
Mennyire nyitottak a megbízók, ha ez a
fajta nyitottság egy olyan urbánus környezetben jelenik meg, mint a 120 x 120
Forest-ház esetében?
Örülök, hogy észrevettétek ezt. Valóban,
a természethez való kapcsolódás, minden léptékben, az egyik legfontosabb
szempont a munkánkban. Általában
nagyon korán bevonjuk a kerttervezőt
(akivel egyébként nagyon jó kapcsolatot ápolunk személyesen is, a rengeteg
közös munkának köszönhetően), mivel
elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy
már a legelső ötletek is a tájból és növényzetből táplálkozzanak. A megbízók

gyakran teljes egészében ránk bízzák,
milyen mértékben nyitunk és kapcsolódunk a környezethez. Városi szituációban a szokásostól eltérő megközelítést
kell kitalálnunk, hogy a nyitottság ellenére a magánélet ne sérüljön. A 120 x 120
Forest-ház egy szellemes ötlet volt arra,
hogy a megnyitásokat egy lyukacsos
struktúrájú burkolat mögé rejtsük.

› Milyen a munkamegosztás a KKAA-ban?
Elég „lapos” hierarchikus rendszerben
működünk. Kuma san, ahogy mi nevezzük, minden projektben személyesen
részt vesz, ez a garancia arra, hogy a
tervekben érvényesül a filozófiánk és a
magas minőség. 250 ember dolgozik az
irodáinkban, ennek 90%-a építész, ők
terveznek, tárgyalnak, szerveznek. A
szaktervezők között nincs alá-fölérendeltség, a kerttervező és a belsőépítész
ugyanolyan fontos, mint az építész-tervező. Van húsz partner, aki már legalább

Satoyama
és Sakkei

S AT OYA M A A ND S A K K EI
Balázs Bognár has been working with Kengo Kuma for more than a decade. As the leading designer in the 250-strong community of creators spanning
two continents, his job is to coordinate the activity of twenty architects. He allows us insight into the ancient world of Far Eastern architectural thinking
and its close connection to nature, where artificial structures are required to have an organic relationship with the surrounding environment.
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Comico Art House Yufuin,
Kengo Kuma & Associates, 2018
Fotó: Mitsumasa Fujitsuka

egy évtizede vagy még régebben dolgozik együtt Kuma sannal. Mi vagyunk a
közvetítők közte és a tervezőcsapatok
között – képviseljük a tervezői döntésekben, és prezentáljuk felé a terveket.
Megbízik bennünk, így a csapatunk egységének építése, és a megrendelők felé való
kommunikáció is a mi feladatunk. Mesteremként tekintek rá, mi pedig a pártfogoltjai vagyunk, akik egy közös építészeti
megközelítést vállalunk fel, a személyes
ízlésbeli kérdésektől függetlenül.

› Mi a munkamódszeretek? Rajzoltok-e
kézzel a koncepcióalkotás során, készítetek-e maketteket?
Mindenki rajzol kézzel, és mindenkinek
tudnia kell makettet építeni. Valójában
ha csak egy dolgot választhatnánk, amin
keresztül az építészeti ötleteket kommunikáljuk, Kengo Kuma a makettet választaná. A makettet követi a sorban a kézi
rajz, nekem is van vagy 65 telerajzolt
jegyzetkötetem. Húsz fő munkáját koordinálom, akikkel több terven is együtt
dolgozunk. Bár mindenki a maga által választott számítógépes tervezői programmal dolgozhat a Revittől az ArchiCadig,
mindenkinek kell kézzel is rajzolnia.
A lényeg, hogy nem lehet csak egyfajta
módon kommunikálni, nem elég csak egy
módszert megtanulni.

a makettépítés, és a találkozók Kuma
sannal. Általában 2-4 hetente egyeztetünk, ez nagyban függ attól, mennyire
szükséges a jelenléte egy-egy tervben.
Az az érdekes, hogy Kengo Kuma most
már nem nagyon rajzol, épít, vagy készít
vázlatokat. Sokkal jobban szeret beszélgetésen keresztül tervezni. És a maketteket vizsgálgatni, forgatni – ha elég nagy a
lépték, még a fejét is beledugja. Nagyon
izgalmas a vele folyó munka. És a fiataloknak különösen fontos, hogy le tudnak
vele ülni, személyesen beszélgetni. Ők
nem azért jönnek az irodába, hogy csak
Bognár Balázzsal dolgozzanak. Az én
szempontomból nézve, az én feladatom
az, hogy irányítsam a beszélgetéseket,
kiosszam a tervezési feladatokat, hogy
„Kengo Kumá-s” irányba tereljem a terveket – kapocsként működöm, és számomra ez az izgalmas. Az én csoportomban
ez így zajlik.

› Az iroda amerikai projektjeinek vezetőjeként hogy látod, mennyire szerethető
a nyugati használók számára az a fajta
építészet, amit az irodátok képvisel?

Az amerikai kertvárosi környezetben is
egyre több ember vágyik szorosabb kapcsolatba kerülni a természeti környezettel, de gyakran visszariadnak, ha ez egy
erőteljesebb építészeti gesztussal jár.
Erre példa az általam tervezett Suteki-ház
sorsa is. Ennek a háznak a megrendelője
egy Japánban elég jól menő ingatlanfejlesztő volt, aki szeretett volna betörni az
amerikai piacra. Az volt az ötletük, hogy
ezt egy Kengo Kuma-tervvel tennék meg.
Azt gondoltam, hogy a tipikus, nagy, önmagába záródó amerikai családi ház helyett egy, a kertet integráló, újszerű, de
azért számunkra elég konzervatív épületet tervezek. A ház 2017-ben részt is vett
egy helyi ingatlanfejlesztési bemutatón,
a kritikusoktól a közönségdíjig minden
elismerést megnyert, amit lehetett. Ennek ellenére a bemutatón részt vevő öt
ház közül ez az egyetlen, amit a mai napig nem tudtak eladni. Tervezőként ez
keserédes tapasztalat. Egyrészt rossz érzés, hogy egy ilyesfajta elismertség nincs
hatással a piaci érdeklődésre. Másrészt
elégedett vagyok, mert megmutathattam, hogy lehetséges az olyan kertvárosi

› És ennek a húszfős, általad vezetett
csoportnak a kialakult koncepcióit mutatjátok be Kengo Kumának? Lehetséges
egyáltalán, hogy minden projektben személyesen vegyen részt?
Ezért is ő a főnök. Amikor egyeztetünk
egy-egy tervről, mindig emlékszik arra,
milyen kiviteli ötletek, anyagok, részletek
merültek fel korábban. Párhuzamosan
több száz tervet tart ilyen szinten a fejében, ezt a partner vezető tervezők is
kisebb mértékben ugyan, de így csinálják. A koncepcióalkotás úgy kezdődik,
hogy személyesen elmegyünk a helyszínre – ami a vírus előtt azért lényegesen
egyszerűbb volt –, leülünk, rajzolunk, beszélgetünk. Keressük, hogy mi a legfontosabb ötlet, mit szeretnénk megtanulni
az adott helyről. Ezt követi a rajzolás,

› Hogyan jelennek meg ezek az elvek a
Comico Art House esetében?
építészet, ami sokkal nyitottabb, áramló
terekkel dolgozik, így a házammal inkább
éltetem ezt az életformát, mint elmarasztalom. Vannak olyan terveink is, amiket
könnyebben fogadtak a megbízók. A csapatom Los Angeles környékére tervezett
egy házat, ebben az esetben az építtető
tudatosan azért keresett minket, mert
olyan épületre vágyott, ami a háttérbe tud húzódni a lenyűgöző természeti
adottságokkal rendelkező, lejtős, erdős
telken. A hegyvidékre is terveztünk egy
hatalmas, 1100 m2-es házat, ami egyszerre tudott nagyon alacsony sziluettként
reflektálni a mögötte húzódó hegyvonulatra, és közben az összes szobájából
kilátást engedni a környezetre. Ezek kivételes példák, amelyek alapján nem általánosítanék, de úgy tűnik, mintha az
emberek vágynának a természettel való
nyitottabb kapcsolatra.

› Több irányból körüljártuk már, hogy
Japánban sokkal kevésbé jellemző a kertesház-építkezés, mint Európában. Mégis, az általatok tervezett családi házak
nagy része gyönyörű természeti környezetben áll. Hogyan találnak rátok ezek
a feladatok?
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dern formákat. A magunk részéről nem
foglalkoztat minket a korábbi példák,
előképek másolása, viszont ragaszkodunk ahhoz a tudáshoz, amit a terek
megfogalmazásáról tanultunk – rugalmas határok, látványok bekeretezése, a
megközelítés és feltárulás sorrendisége
–, és a kézműves technikák újszerű alkalmazásához. Az emberek ezért keresnek minket. Nyitottak a régi és új olyan
párbeszédére, aminek az eredménye
mindig meglepő. Amerikában ez egyelőre változó eredménnyel működik, de a
japán megbízóink gyakran kérik, hogy
a terv legyen valami nagyon japán, és
valami „nagyon Kengo Kumá-s”. Szerencsére az építészetünket nem egy stílus
határozza meg, sokkal inkább a stratégia, a módszer és a megközelítés.

A fotók alapján talán sejtitek, hogy az
általunk tervezett családi házak egy viszonylag szűk, módosabb réteg számára
készülnek. Ez összefügg a magas telekárakkal is, hiszen kevesen engedhetik meg
maguknak, hogy még saját kertjük is legyen. Nemcsak ezért tervezünk kevés családi házat, hanem azért is, mert nagyon
kevés időnk van arra, hogy ilyen jellegű
tervezési feladatokat vállaljunk. Másrészt
hatalmas szerencsénk van olyan szempontból, hogy olyan feladatokra kérnek
fel minket, ahol különleges, drámai helyszínekre tervezhetünk, és az építészeti
filozófiánknak megfelelően a természeti
környezetet helyezhetjük előtérbe. Akik
minket megkeresnek, tudják, hogy az építészetünk arról szól, hogyan kapcsoljuk
össze a teret és a természetet.

› A házaitok mindegyikén látszik ez a
helyhez való kötődés, ugyanakkor a letisztult formavilág mindig valamilyen,
a japán építészeti hagyományokat megidéző csavarral párosul. Ez mennyire tudatos formai játék?
Mint tudjátok, Kuma san olyan építész,
aki egyszerre képviseli a hagyományos
japán térszervezési alapelveket és a mo-

Ez a ház egy alkotóház, illetve mivel
több egységből áll, egy művésztelep.
A meghívottak itt is laknak, amíg itt alkotnak, majd a munkájukat kiállítják a
múzeumban. Óitában áll az épület, ez a
tartomány a vulkanikus forrásairól híres.
Ezeket a természetes meleg vizű fürdőket onszennek nevezzük, egy ilyen van
az épület kertjében. A belső fotókon
látjátok, hogy minden lakóegységben
megnyitottuk a sarkokat, alkalmaztuk a
„sakkei”-t. A sakkei, angolul borrowed
scenery, azt jelenti, hogy a tájat kölcsönveszed a távolságtól. Azokon a helyeken,
ahol nem tudunk intenzív kapcsolatot
létrehozni a természeti környezettel, ott
a padlót, a tetőt, az épített elemeket úgy
alkalmazzuk, hogy kitakarják a látványból a közeli tárgyakat, és így közelibbé
válik a kapcsolatod a távolabbi tájjal,
amire a látványt irányítjuk. Nem a te hegyed, amit látsz, de tiéd a bekeretezett
látványa. A japán térfelfogás szerint ezáltal közelebb kerül hozzád a távoli táj.

› És mit jelent az építészetetekben a kézműves technikák újszerű alkalmazása?
Ha csak tehetjük, természetes anyagokkal dolgozunk. Minden ház esetében azzal, ami a helyszínre jellemző. Ez
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nem csupán építőanyagok szintjén jelenik
meg, a teljes belsőépítészetet meghatározza. Ezeket a természetes anyagokat
gyakran próbáljuk ki a megszokott részletektől eltérő helyzetben, vagy a hagyományos anyagokat teljesen újszerű módon.
Például terveztünk egy védőépületet egy
Buddha-szobor fölé, acélból és préselt
vályogtéglákból. Egy belvárosi piacépületnek a homlokzatára száraz fűből készült
árnyékoló réteget tettünk, amit jellemzően inkább tetőfedésre használ a hagyományos építészet. Kengo Kumával a folyamatos megújulásra törekszünk, és az újra
és újra előkerülő elemeket mindig más
módon próbáljuk megoldani. Kuma fantáziája olyan szabad, mint egy gyermeké:
nem terhelik klisék az építészeti ötleteit.

› A Water/Stone nevű házatok esetében
is egy több épületből összeálló együttest látunk. Akkor ez sem magánház?
De, ez magánház, az alaprajzra nézve
látjátok is, melyik épületrészben mi van.
Ez a ház sok kis pavilonból áll, egy meredek telken elszórva, és a különböző
részeket belső utak kötik össze. Ugyanezt a pavilonokra bontást láthatjátok a
Yien East nevű háznál. Ez annyiban még
érdekesebb, hogy itt egyszerre jelennek meg hagyományos japán épületek,
és új építésűek. A régi japán épületrészeket helikopterrel és teherautókkal
szállították a helyszínre. Az új részeket,
és az együttes egészét mi terveztük.
A megrendelőnek volt még egy kérése: valahonnan volt kínai kőanyaga, és
azt kérte, azt is építsük be a tervbe. Az
épületekben nem találtuk meg ezeknek
a helyét, végül a kerti tóban raktunk ki
belőle egy textúrát, ezen folyik át a Kiotó-hegy oldaláról érkező víz, ami a pa-
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vilonok közepén álló tavat táplálja. Ennél a projektnél különösen fontos volt a
kerttervezés elsőbbsége, ugyanis a ház
Kiotó egy történelmi kertekről híres városrészén áll. Aki ide tervez, az a tájhoz
tervezi a házat. Az épület körüli kertet
egy híres japán tájépítész, Jihei Ogawa
(ismertebb nevén: Uuji, 1860–1933) tervezte, így itt a kert történetileg is megelőzte az építészetet. A pavilonok telepítését a meglévő kerthez igazítottuk.

› Egy ilyen munkánál hogyan oszlik meg a
munka a kerttervező és az iroda között?
Amikor ez a ház készült, még nem volt
kerttervező az irodánkban, de Kuma
san nagyon sok mindenkit ismer, sok
kerttervező barátja van. Kuma san szereti meghatározni az első ötletet. Ekkor
még nem annyira pontos, elég laza,
kicsit homályos a gondolat, és ezt beszélgetéseken keresztül, több rétegben
pontosítják. Mostanra három kertter-

vező van az irodában, de mint már említettem, nem nagyon különböztetjük
meg a kertet, a belsőt, és az épületet
tervező építészt. Majdnem ugyanaz a
feladatuk, csak az egyik zártabb, a másik nyitottabb.

› A pavilonokra bontott épülettömeg az
iroda találmánya, vagy a japán építészet
sajátja?
A pavilonokra bontás két szempontból
nagyon fontos. Egyrészt így tudnak emberi léptékűek maradni a nagy házak is.
Ami miatt még fontosabb, hogy így lehet
igazán jól és finoman összekapcsolni
az épületet a természettel. Ha kisebb
egységekre bontunk egy épületet, akkor
azon át tud folyni a természet. Nem az
épület számít, hanem annak a természettel való kapcsolata. A pavilon ötlete nagyrészt japán sajátosság, Kumával
azt azonban mi találjuk ki, hogy ennek
alkalmazása mikor fontos egy tervben.



Satoyama
és Sakkei

Glass/Wood,
Kengo Kuma & Associates, 2010.
Fotó: Scott Francis
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› Ugyanezt a szemléletet egy amerikai
példán is láttuk megvalósulni, egy New
Canaan-i házon. Itt hogy fogadta a tulajdonos ezt a nyitottságot?
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A New Canaan-i ház tulajdonosai egy
ügyvéd házaspár, akik kimondottan szeretik az építészeti kísérletezést. A házuk
egy John Black Lee-ház, amit az 1950-es
években a saját maga számára tervezett
az építész, modernista stílusban. Ennek a
felújítását egy New York-i japán építész,
Toshiko Mori tervezte, aki véletlenül tanított is engem. Végül, amikor a házaspár
bővíteni akarta a házat, Mori san ajánlotta Kengo Kumát a feladatra. Egy egészen
egyszerű, L alakú bővítést alakítottunk
ki, ahol a régi és az új épületrészt egy híd
köti össze. Azért is elfogadták, mert nincsen szomszéd a közelben, és az erdős táj
a legfontosabb dolog itt.
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va. A gépészet itt is a fentiek szerint van
megoldva. Egyébként ez egy német fürdőváros egyik szállodájának a része, elvileg
pihenő- és jógapavilon, de önmagában
is kivehető. A szüleim megszálltak itt pár
éjszakára. Mivel hetven fölött vannak, a
jógázást nem erőltették, de azt mesélték,
lenyűgöző élmény, ahogy a fák között, az
erdőben létezel ebben az épületben.
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Glass/ Wood, Kengo Kuma & Associates, 2010

› Visszatérve a japán példákra: feltűnő,
hogy mennyire nem jelenik meg semmilyen, a gépészet működésére utaló
szerkezet, fűtőalkalmatosság vagy
kémény. Hogyan oldjátok meg ezeket a
feladatokat?
A tradicionális japán házak esetében ezzel a kérdéssel nem igazán foglalkoztak.
A szigetelést több réteg nagyon vékony
papír jelentette – ez azért nem volt túl
hatékony. A földszinten, a ház közepén
volt egy konyha, úgy hívták, hogy doma,
és abban volt a tűzhely, ami melegítette
a házat. Ma már az alkalmazott szerkezetek elég energiahatékonyak. A fűtés
padlófűtés, a légkondicionálót pedig, ha
lehet, kihagyjuk. Jobban szeretjük, ha a
szellőzés természetes módon megoldható, és passzív technológiákkal, árnyé-
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kolással próbáljuk kiváltani a hűtést.
Persze vannak helyzetek, amikor nem
tudjuk elkerülni – ilyenkor a legkevésbé
zavaró verziót tervezzük be.

› Van egy gyönyörű, hihetetlenül légies
németországi pavilonotok. Ott nemhogy
a gépészetet, az épületszerkezetet se
nagyon látjuk a fotókon.
Ez a pavilon a párizsi irodánk munkája.
Azt azért látjátok, hogy az épület legnagyobb részben faszerkezet. Ami számomra is szinte hihetetlen, az az acéloszlopok
mérete, amik a tetőt tartják. Az ablakok
kereteit építjük össze ilyenkor az acéloszloppal, azt a látszatot keltve, mintha
a keret része lenne. A kialakuló szelvény
kb. 100 X 100 mm-es, ami tradicionális
japán méret, a faépítészetből származtat-

› A fenti élménybeszámoló alapján jól sejtjük, hogy végső soron az épület és természet kapcsolata csupán eszköz az embernek a környezete megtapasztalására?
Összességében ez volna a japán „kertes
ház” lényege, ha beszélhetünk ilyenről.
A kertben álló ház a japánkertben álló
teaházból eredeztethető. Mindig a természet áll az első helyen, az építészet csupán a nagy kompozíció része. Az épített
elem szinte elválaszthatatlan a környezetétől. A ház alárendelt szerepének megértése segít a japán világlátás, az ember
világegyetemben való helyének megértésében. Egy egészen kicsi kert is az univerzum szimbóluma lehet, s álljon benne
akármekkora ház, a hozzá vezető ösvényen kanyarogva – legyen az bármennyire szűk vagy rövid – megtapasztalhatjuk
az idő lelassulását és a tér kitágulását,
átéljük, hogy a közvetlen környezetünk
egyszerre kicsi és végtelenül nagy. Ez az a
szemlélet, ami miatt a nyugati kertesházépítészetnek megfelelő építészetet nem
nagyon találtok Japánban. Meglátásom
szerint, a nyugati modellben az épület és
a kert egyenlő, és számos európai példa
esetében a ház legfőbb célja a természeti
elemek kirekesztése, végső soron az azoktól való védelem. Keleten a belső és külső
egy térré olvad össze a lebegő tető alatt.

West Stow Lodge
Dénes Eszter
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Ha egy angol idilli környezet leírása lenne a feladat, könnyedén építkezhetnénk a
ködben derengő középkori templom látványából. A gondozott füves területekkel és
fűzfaligetekkel tűzdelt tájat sekélyen kanyargó patak szelné át. Nem hiányozna a képről
egy ódon angol ház sem: a magastetőkön hatalmas kandallókémények sorakoznának,
a súlyos oromfalakat osztott ablakok kísérnék, látszólag szertelen, mégis méltóságteljes
rendben… Máris megragadtuk a félreismerhetetlenül angolos hangulatot.

ÖRÖK ÉRTÉK
WEST STOW LODGE
Építészet: Project Orange, Christopher Ash
Szöveg: Dénes Eszter
Fotó: Jack Hobhouse
„Uram, adj alázatot, hogy ne akarjam megváltoztatni, ami örök érték.
Uram, adj bátorságot, hogy megváltoztassam azt, ami csak mulandó forma,
és adj bölcsességet, hogy különbséget tudjak tenni az örök érték
és a változó forma között.”
					Német eredetű ima*

WEST STOW LODGE
E TERNAL VALUE
West Stow Lodge is a large, newly built family home in the vicinity of a medieval parish church. The proposal is a structured, but informal composition that
echoes the form of a traditional Suffolk Hall House, with a central double-height hall and two large cross wings. The choice of exterior materials, with a rigorous
order to the composition of the window frames, provides a contemporary counterpoint to this traditional architectural form. The house, designed by London
architects Project Orange, can be seen as a nuanced, contemporary exploration of the domestic vernacular architecture in Suffolk. Wisdom and humility helped
its designers to recognize the eternal value, while making courageous statements in shaping the fleeting form.
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* Beer Miklós nyomán

Ez a kép lehetne akár a kelet-angliai
180 lelkes West Stow falucska háromholdas birtoka is, a Culford patakkal.
Csakhogy ebben az esetben a középkori
templomtorony melletti házat 2015-ben
illesztette a képre a Project Orange londoni építésziroda tervezőcsapata. Mégsem érezzük idegennek környezetében,
miközben a negédes múltba révedéssel
sem vádolható. Az épület tömege laikus
szem számára is magától értetődő rokonságot mutat a hagyományos suffolki
házakkal. Ez utóbbiak az Anglia-szerte
jellemző, hall house középkori gyökerekkel bíró háztípust képviselik, melynek
magja egy nagy alapterületű, gyakran
két szint magasságú központi tér. Ehhez
az idők során megfelelő – a közlekedést
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West Stow Lodge

Építészet: Project Orange
Vezető tervező: Christopher Ash
Munkatársak: Ian Ritson, Will Jefferies
Szerkezettervező: Richard Jackson
Kert- és tájtervező: Janey Auchincloss Designs
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is kijelölő – rendben konyha és éléskamra, illetve privát tereket magában foglaló szárnyak kapcsolódtak. Ezt a hagyományos struktúrát követi a bemutatott
új épület alaprajza és tömegkapcsolatai,
a két szint magasságú központi halljával
és a két keresztszárnyával. Az összesen
643 m 2 alapterületű ház egy háromgyermekes család számára épült azzal a céllal, hogy további életük minden eseményének színtere lehessen. A földszinten
a közös időtöltés terei (nappali-étkezőkonyha, zeneszoba), valamint dolgozó-,
terápiás és játszószoba, míg az emeleten a privát szférát jelképező hálószobák alkotnak átlátásokkal és tágas
kiszolgálóterekkel egybefűzött logikus
rendszert. Az épület hagyományos angolos eleganciával fogadja az érkezőt:
a hajlatba ízesülő tornácról belépéskor
rögtön átlátás nyílik a hátsó kertre, míg
az előtéri kiszolgálóegység ügyesen rejt-

N

 Emeleti alaprajz

ve marad, a mellékhelyiség az átjárható
gardróbon keresztül közelíthető meg.
Feltűnő a tömegek és a homlokzati
foltok kiérlelt aránya: a komponálás
mozgatóerejét a látvány mögötti belső
funkció adja. Az egyszerű síkokat osztó változatos – három alaptípusba sorolható – megjelenésű nyílászárók harmonikus, laza rendben sorakoznak. A
nyílászárók erős vertikális osztásának
fegyelmezett rendje szándékolt ellenpont a ház romantikus formájával. Minden ablak és külső burkolóelem osztásánál ugyanaz a 600 milliméteres köz a
struktúra alapeleme. Ez a visszatérő ritmus rendezi a kompozíciót, elejét véve a
tervezői szeszélyes ötleteknek.
Az anyaghasználat tekintetében a minőség és az egyszerűség a kulcsszó, mely
nem silányul együgyűséggé. Ez egyben
a későbbi patina záloga, mely az angol
vidéki ház legfőbb sajátja… A hagyományos, helyi építőanyagok – égetett
agyagcserép, nyers tölgy, illetve az ácsszerkezeteknél fehérre festett fa, valamint a nyers és a fehérre festett téglafelületek – összhangot teremtenek régi
és új között. A homlokzaton megjelenő
anyagok a korszerű igényekre szabott
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további, nem a léptéket, hanem a városi
és a vidéki (falusi, tanyasi stb.) helyszínt megkülönböztető cizellálás is elképzelhető lenne akár…
Baillie Scott a korszerű, századfordulós vidéki angol háztípus egyik megteremtőjeként a Házak és kertek című,
1906-ban megjelent könyvében úgy
nyilatkozott, hogy „a mai építkezés
nem annyira művészet, mint inkább betegség. A régi házak komoly és nyugodt
szépségét mindenütt felváltja a művészetet hazudó felületes ügyeskedés.”
Az azóta eltelt 114 év alatt megállapítása sajnos nem vesztett erejéből. Még
Nagy-Britanniában sem, ahol a komoly
erőfeszítések ellenére sem mondható általánosnak a cikkben bemutatott
épületet alakító tervezői gesztus. Bár
belső térbe is átfordulnak, ahol a csiszolt betonpadló hidegségét a tölgyfa
asztalosmunka túlsúlya finoman oldja.
Az épület egészét nemes, természetes
anyagok, és elegáns, aprólékosan kidolgozott részletek jellemzik. Bár első pillantásra − minden ráerőltetett magyarázat nélkül − egy hagyományos angol
ház érzetét kelti az épület, a síkok váltakozása adta fény-árnyék játék, és az
erőteljes vertikális-horizontális hangsúlyok mégis diszkréten mai, kortárs összhatást eredményeznek. Mindezt pedig
példamutató természetességgel éri el.
A hagyományos vidéki ház esszenciájának megragadását korábbi munkáik alapozták meg, melyek közül kiemelendő
az oxfordshire-i Rush Manor felújítása
és bővítése, amely 2010-ben a British
Homes Awards fődíjasa volt. Nem mellékes, hogy az Év háza hazai pályázatnak megfelelő országos megmérettetés
Nagy-Britanniában három kategóriát
határoz meg: kis ház 230 m 2-ig, nagy ház
230 m 2 felett, végül felújítás és bővítés.
Így, ellentétben a hazai gyakorlattal,
ahol csak egy fődíjat adományoznak,
minden építeni vágyó megtalálja azt a
szándékainak és (anyagi) lehetőségeinek megfelelő, szakavatott zsűri által
példamutatónak ítélt otthont, mellyel
adott esetben azonosulni tud. Igaz,
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esetünkben londoni székhelyű építészirodáról van szó, tudni való, hogy
tagjai mély gyökereket eresztettek e
kelet-angliai vidéken. E vidékhez köthető munkáikat és a táj, valamint a helyi építészeti értékek iránti tiszteletüket külön kiadványban foglalták össze,

melyben nem egy, figyelemre érdemes
alkotás is helyet kapott. A tervezőcsapat tagjai közel húsz évig éltek a
suffolki Lavenhamban, és büszkén jelentik ki e könyv lapjain, hogy e vidék
vernakuláris építészete máig inspirálóan hat rájuk.

EX ORIENTE LUX (IFER ) *
Zelnik József
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A modernség lényegében gnosztikus
eredetű. Ez volt a XX. század valójában
észre sem vett legkihívóbb elmélete. Eric
Voegelin robusztus életműve erre a tételre épült. A század szellemi nagyságai
viszolyogtak ettől a gondolattól. Bár lehet, hogy Voegelin „csak” úgy járt, mint
Kolumbusz, aki, ha Indiát nem is találta
meg, de felfedezett egy új világot. Azt,
hogy a modernség ateológiája mögött egy
évszázadokon (ezredeken?) át rejtőzködő
teológia, az „idegen isten” teológiája triumfál. Vélhetőleg nem az volt Voegelinnel
a fő baj, hogy rámutatott, a nyugati kultúrának a reneszánsz óta nincs tiszta képe
a mozgását alapvetően befolyásoló (neo)
gnoszticizmusról, hanem hogy feltárta a
marxi forradalom-tétel hamis Prométheusz-gyökereit, azon túl pedig a kommunizmus és a fasizmus ontológiailag közös
gyökereit. Részletesen elemezte többek
között Marx, Nietzsche, Hegel, Heidegger filozófiáját, mint a (neo)gnoszticizmus
fedőelméleteit. Leírta a modern gnoszticizmus mozgalmait, amelyek a következők: progresszivizmus, pozitivizmus, marxizmus, pszichoanalízis, kommunizmus,
fasizmus, nemzetiszocializmus.
Mikor azt mondjuk, hogy a modernitás lényegében gnosztikus eredetű,
akkor ezzel a gesztussal az egész modernizmusra „emelünk kezet”. Nehogy
úgy járjunk, mint Szolón, akit egy egyiptomi pap figyelmeztetett, hogy: „Ti görögök olyanok vagytok, mint a gyerek,
aki kezet emel saját dajkájára. Nagy
tudósnak képzelitek magatokat, holott
még a világ történetét sem ismeritek.”
Szolón vélhetőleg az ilyen intéseknek
és talán egy mélyebb beavatásnak köszönhetően lett a görögség legnagyobb
államfője. A régi, még archaikus mosolyú
görögség tipikus megtestesülése, a görög
világgal kezdődő új világtörténet egyik
legeszményibb alakja. A hagyomány neki
tulajdonítja azt a jelmondatot, hogy legjobb mindenben a középút.
Ha eléggé érzékenyen akarunk közeledni
világunk mai szellemi meghatározottságaihoz és mozgásaihoz, úgy véljük, meg-
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kerülhetetlen a gnoszticizmus körvonalazása, a kereszténység és a gnosztikus
tanok párharcának felvázolása. Annak
megvizsgálása, hogy a gnoszticizmus a
Kr. u. utáni első századok vallási mozgalma-e csupán, vagy az emberi elme
örök kísértése. Felmerül az a kérdés is,
hogy valójában mit üldözött és fogadott
be a római kereszténység a gnózis tanításaiból. Hogyan indítja és merre Fiorei
Joachim gnosztikus reneszánsz próféta a
modern gnoszticizmus korát?
A jelenkori szekularizáció egyik fő oka
nem az-e, hogy a római kereszténység a
hitet szembeállította a szakrális gnózissal, és nem csak a gnoszticizmussal?
A modernizmus, főleg a késő modern
világidegensége vajon nem a gnózis birtokosainak arisztokrata idegenségkultuszából és megközelíthetetlen „idegen
istenük” képzetéből, valamint e világba
vetettségük tragikus világképéből fakad-e? Ebben a világban sehol semmi
Árkádia, csak arkánum, amivel elkülönülhetnek az emberiség nagy sokaságától.
Mi alapozta meg a modern kori nihilizmust? Meghatározók-e a gnosztikus gyökerek? Melyik isten halott? A kozmosz
istene, a Demiurgosz, aki a gnosztikusok
szerint Jahve, vagy az „idegen isten”,
vagy akire Nietzsche gondolt? De kire
gondolt Nietzsche saját magán kívül?
Világunk börtön, és – heideggeri kifejezéssel – belévetettség (Geworfenheit),
és csak a semmiségből a semmiségbe
vezető út koncentrációs lágere? Milyen
tőkével sáfárkodik a (neo)gnosztikus irodalom félelembankja?
Az ember létezése véletlen szülte
demiurgoszi baleset-e, vagy mindahányan az Isten által teremtett élet vendégei vagyunk?

A Föld id e genje
Amikor Nietzsche a XIX. század végén
azt mondta, hogy a nihilizmus, ez az
iszonyatos vendég az ajtónk előtt áll, tévedett, mert azt kellett volna mondania,
hogy újra az ajtónk előtt áll. Az újdonság
legfeljebb az, hogy nemcsak az eliten

* Részlet Az idegen megváltása című készülő kötetből.

hatalmasodik el, hanem az egész emberi
társadalmon is.
A világ egyetemes bűnösségének a kinyilvánítása majdnem kétezer évvel ezelőtt
megtörtént. A földi szellem két, egymást
átható iker-Napja, a gnoszticizmus és a
római kereszténység a földi létezés bűnössége köré szervezte megváltástanait.
Ahogyan a börtönviseltek – maguk által
sem ismert okból – magukra tetoválják
a „bűn az élet” „kinyilatkoztatást”, úgy
a gnosztikusok kivetettségként, húsba
börtönzésként fogják fel a földi életet.
A római keresztények is kacérkodnak a
bűn misztikumával, mikor az eredendő
bűn valójában soha pontosan meg nem
határozott képletét odaszögezik az almafára az emberi jelenség kezdetéhez.
Érdemes lenne megvizsgálni, hogy az
emberi teremtés kezdetének kriminalizálása milyen negatív és esetleg pozitív hatással volt az elmúlt évezredek európai
fejlődésére. Az Ószövetségben a bűn szó
több mint négyszáz helyen jelenik meg.
Összehasonlításul a szeretet szó százötven helyen. Jézus a négy evangéliumban
nem beszél az áteredő, az eredendő bűn
fogalmáról. Az ószövetségi könyvek nem
írnak az áteredő bűn fogalmáról. Majd
csak JSir 25, 24 és a Bölcs 2, 23 szól arról, hogy a halál az ősszülők bűnének
következménye, de nem állítja azt, hogy
a bűn átszáll az utódokra.
Az Újszövetség említi az ősszülők bűnét, de nem vonja le azt a tételt, hogy az
ősök bűne egy általános bűnös állapot
oka lenne. A római kereszténységbe Pál
apostol hozza be a bűnös állapot átöröklésének tételét. Kérdés, hogy Pál honnan
szerezte ezt a tant, ha az sem az Ószövetségben, sem Jézusnál nem szerepel?
Többen a megvilágosodása utáni titkos
hároméves arábiai tartózkodását és ottani beavatását tekintik forrásnak. Szintén
kérdés, hogy ezt az utazást földrajzi vagy
metafizikai utazásnak kell-e tekinteni.
A metafizikai hagyományban Arábia a
vad, rendezetlen, tudati természet világa,
tendenciájában destruktív, műveletlen.
Mire akar utalni Pál arábiai utazása? Azé

a Pálé, aki a legműveltebb kortárs farizeus törvénytudó Gamáliel – a nagy Hillel
unokája – tanítványa. Gamáliel viszont
szintén kétarcú ember. Ő fogatja el az
apostolokat, majd – egy furcsa megvilágosodás után – ő harcolja ki szabadon
bocsátásukat. Védőbeszédében – az eredetileg üldöző – felmutatja a földön működő mélyebb (vagy inkább magasabb)
erők megértésének szükségességét. Felszólítja a főtanácsot: „álljatok el ez emberektől, (ti. az apostoloktól), és hagyjatok békét nekik: mert ha emberektől van
e tanács, e dolog semmivé lesz; Ha pedig
Istentől van, ti fel nem bonthatjátok azt;
nehogy esetleg Isten ellen harczolóknak
is találtassatok ”.
Gamáliel a Talmud szerint zsidó maradt, a
keresztények viszont azt állították, hogy
megtért, de megtérését elhallgatta, hogy
a Főtanácsban segíteni tudjon a keresztényeken. A Római Martyrologium szentként tiszteli. Lehet, hogy Gamáliel és SaulPál helyzetére úgy is lehetne tekinteni,
mint Keresztelő János és Jézus helyzetére.
Ez persze nem magyarázza meg azt a
tételt, hogy Pál honnan vette és miért
az eredendő bűn tételét. Azt az elképzelést, hogy az emberi jelenség indulása a
Földön bűnnel kezdődött, ráadásul egy
olyan bűnnel, amely nemzedékről nemzedékre átöröklődik. Így maga a bűn,
mint egy kozmikus vírus az emberi nembe való beleszületéssel terjed, és nem
például egy olyan utánzással, amit szabad akarattal követünk el. Ez az elképzelés a gnosztikus mitológia alaptételeiből
származik. A mandeus irodalom például
így fogalmaz: az élet a világba vettetett,
a fény a sötétbe, a lélek a testbe. Ez az
eredendő erőszaktétel az idegenséget
tette a kozmoszban való létezésünk középpontjává. Az ember lett a Föld idegenje, Isten pedig a teremtéstől távoli
idegen, az ismeretlen isten. A kettő között pedig egy elszabadult Demiurgosz, a
Nagy Öntelt barkácsolja a teremtést.

Jön a Kelet s z a m á r há t on
Eme vázlatos bevezető és problémafelvetés után nézzük meg, hogyan fejlődött
ki a modernség világidegenség képlete,

amiben az emberi jelenség szellemileg
tobzódik, és lelkileg remeg. A XV. század elején nagyon hasonló helyzetben
volt Európa, mint manapság. Az iszlám
készülődött, hogy egy szent háborúnak
nevezett kiáramlással rátegye kezét Európa gazdagságára. A politikai elit mélyponton volt. Két őrült király uralkodott:
a francia VI. Károly és a cseh Vencel, aki
a szakácsát nyársra húzatta és megsüttette. Ehhez járult két gyengeelméjű, az
angliai VI. Henrik és III. Frigyes, akiről
egy német krónikás azt írta Konstantinápoly elestének hírét véve: „A császár
otthon ül, kertjét ápolja, és kis madarakat fogdos a nyomorult.” Ebben a században volt úgy, hogy pápából három
is akadt egyszerre. Most jobban állunk,
csak kettő van.
1436–37-ben Palaiologosz VIII. Mihály a
török veszedelem ellen Nyugatról várt
segítséget. Tudta, hogy ennek feltétele
az egyházszakadás megszüntetése. Hajlandó is volt erre. A bizánci császár a kor
talán legnagyobb filozófusát – Géorgiosz
Gemisztoszt, akit Plethónnak (kis Platónnak) is neveztek – küldte a zsinatra.
A „Nyugat” képtelen volt kezelni ezt a
helyzetet. Máig is ettől pusztul. Pedig
ekkor egy Nyugat-keleti díványon jöhetett volna létre a kulturális („szakrális”)
nász. Mivel ez nem sikerült, megfordult
a helyzet, és egy Kelet-nyugati díványon
jött létre Európa szellemi fordulata. De
nem az a Kelet jött, és a Nyugat ettől
nem az a Nyugat lett. Nem véletlenül játszadozom itt Goethe Nyugat-keleti Diván
szóképével. Goethe megundorodva a háborúktól, a hatalmi politikától, lélekben
elköltözik Keletre:

Észak, Dél és Nyugat reszket birodalmak,
trónok vesznek, Napkeletre, fuss el messze…
Ám van egy kézzelfoghatóbb oka is
Goethe Kelet felé fordulásának. Éppen
az idő tájt a weimari protestáns gimnázium dísztermében muszlim istentiszteletet tartottak. Goethe multikulturális
áhítatba esik. Ez nem olyan nehéz neki,
mert különben is utálja Rómát. Még arra
is képes volt, hogy fiatal barátja, Nova-

lis művét cenzúrával sújtotta csak azért,
mert ő Európa egyetlen lehetőségeként a
kereszténységet nevezte meg.
Visszatérve az európai XV. század sorsformáló idejéhez, látnunk kell, hogy a
nagy alkalom: Kelet és Nyugat (legalábbis annak keresztény) szintézise elmaradt.
Mi magyarok erre könnyelműen szoktuk
mondani, hogy „több is veszett Mohácsnál!”. Csak az a baj, hogy Mohács is ott
veszett el. Bizánc és a Nyugat összefogása híján. Mentségükre legyen mondva
akkor is a magyaroknak, hogy az ő vezetésükkel megpróbálkoztak a lehetetlennel, és keresztes hadjáratot indítottak,
ám 1444-ben, Várnánál megsemmisítő
vereséget szenvedtek. Különben azt se
feledjük, hogy a magyar király a nagy
váradi török–magyar békeszerződést
szegte meg a támadással.
Konstantinápoly Várnánál esett el. Európa akkor is zavaros, értelmetlen, kicsinyes széthúzása miatt veszített. Talán
máig sem mérte fel, mekkorát. Egy évtizeden belül a török félhold már a Balkán
szívében, Bosznia előtt triumfál. És akkor, 1460 júliusában, az éppen haldokló
bogumil világból elindul szamárháton
egy Leonardo de Pistoria nevű toszkán
származású szerzetes Firenze felé. A
szamár vélhetőleg a leggyanúsabb állat
a Földön. Ha valaki szamárháton belovagol Jeruzsálembe, összedől a Templom
is. Ha egy szegény, egyszerű szerzetes
szamárháton néhány könyvet Keletről
elvisz Firenzébe, és azokat Cosimo de
Medici lefordíttatja, akkor – mint (egy)
élesztőtől – a kenyér megerjed, és Európa felfúvódik. A keresztény világ – legalábbis Róma – éppen azt ünnepli, hogy
a törökök megsemmisítették az európai
manicheus kereszténység utolsó ágát, a
bogumilokat, s ezzel vége a Rómára legveszedelmesebb eretnekségnek. Annak,
ami ellen ők a katarok kiirtásával harcoltak. Mikor Ficino hozzáfog – Cosimo
biztatására – a frissen szerzett rejtélyes
könyvek (a Corpus Hermeticum) lefordításához, még senki sem sejti, hogy Kelet
megérkezett. De nem az, amit a római
kereszténység várt, hanem az, amitől
máig is a legjobban retteg. Ez Hermész
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Triszmegisztosz és a gnoszticizmus Keletje. A reneszánsz kitalálja azt a formát,
hogy ez a gnózis (tudás) ezután az egyházban is rejtőzködjön, mint egy gazdatestben. Érdemes megvizsgálni, hogy mit
veszélyeztetett ezzel a vállalkozással az
európai szellem, és főleg azt, hogy felfelé vagy lefelé kockáztatott. Nem először
kockáztattunk, ha figyelembe vesszük
azt a vélhetőleg igaz tételt, hogy a középkor Markion és a manicheus gnoszticizmus elleni harcból született. Mintha
úgy lenne megszerkesztve a világunk,
hogy a coincidentia oppositorum, az
ellentétek különös egybeesése közben
mozdul a legnagyobbat. A kérdés az,
hogy a mozdulat iránya milyen hatást
fejt ki az emberi pszichében. Föl tudja-e
dolgozni, vagy maga alá temeti ez az új
mozgás. Tételezzük fel, hogy a középkor
kezdetén a keresztény kontra gnosztikus
háború pozitívan hatott, és felfelé mozdította az emberi jelenséget. Fel egészen
a gregoriánig és a katedrálisok koráig.
Ezzel szemben a reneszánsszal induló
– ráadásul rejtett – neognosztikus–keresztény összecsapás lefelé hatott a létezésünk minden szférájára kiteljesedő
újkori nihilizmusig.

 Giovanni di Stefano:
H e r m é s z Tr i s z m e g i s z t o s z
Siena, 1482. Forrás: Wikipedia

A m a t er ia li s t a ú r f elmu t a t á s
Az újkor első igazi sikerkönyve lett
Marcilio Ficino fordítása, a Pimander. A
benne (újra)felfedezett hermetikus világkép lángra lobbantotta a reneszánsz kép-
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zeletet, s mint egy világítótest a körülötte
keringő bódult bogarakat, az egész szellemi életet uralni kezdte. Kikezdte a keresztény szimbolikát is, és tudva-tudatlanul
rejtőzködve – és dicsekedve – elkezdte
átírni az addigi szakrális kánont.
Jelképes pillanat, amikor, 1482-ben, már
a sienai katedrálisba bekerül Hermész
Triszmegisztosz képe. Különös a gyorsaság és fogékonyság, ha figyelembe
vesszük, hogy a Corpus Hermeticum
csak néhány évvel azelőtt jelent meg
Trevisóban: Mercurii Trismegisti. Liber de
patesztate et sapientia Dei, or Pimander
címmel. Évszázadokon át rejtett és néha
kevésbé rejtett szellemi építkezés volt
amögött, hogy ez lett akkor a Zeitgeist.
A sienai kép aláírása, vélhetőleg az egyházi cenzúra megnyugtatására az, hogy
Hermész Triszmegisztosz, Mózes kortársa. Kellően fel nem tárt az a tétel, hogy
ez a hermetikus szellemiség valójában az
Ószövetséget és Mózest akarta leváltani
a római kereszténység mögül. Szemlélteti
ezt a szándékot, hogy Ficino elsőbbséget
tulajdonított Zarathusztrának Mózessel
szemben. Művében több mint hetven
alkalommal említi Zarathusztrát, és egyértelműen a mágiával társítja. Feltehetjük azt a kérdést is, hogy a protestantizmusban – majd az ellenreformáció után
a katolikus egyházban (liturgiában) – az
Ószövetség talán éppen a hermetikus
befolyásolással szemben került túlzott
szerepbe az Újszövetség rovására.
A hermetikus isteni figura felmutatása után nem sokat várat magára a hermetikus ember felmutatása. Ráadásul
nem akárhol, magában a Vatikánban,
1510-ben elkészül Raffaello Athéni iskola című műve. A kép a különböző tudásterületek – a metafizika, a teológia,
a mágia és a természetfilozófia – összecsengését illusztrálja. Sugalmazza, hogy
a matematika és a perspektíva ismerete
viszi közel a művészt és a gondolkodót
Isten művéhez. (Erre később Florenszkij
kapcsán visszatérek.) A kép bal oldalán
lévő oszlop és az előtte álló növénykoszorús figura azt jelenti, hogy az orfikus
kinyilatkoztatás a filozófia fundamentuma. A kép közepén Platón – a művész-

filozófus – az ideális szépség megfogalmazója. A kép jobb oldalán Zarathusztra
– a káld mágus – (mit is keres az athéni
iskolában?) tartja az égboltot, hirdetve,
hogy a csillagismeret az út a lelki megvilágosodáshoz és a spirituális felemelkedéshez. Raffaello mint hermetikus ember
Zarathusztra mellett áll, tudatosítva,
hogy a művészeti alkotás az isteni teremtésaktus mintájára működik.
A hermetikus ember így a Vatikán hőse
lett. Néhány éven belül az oltárt is elfoglalja. Matthias Grünewald az isenheimi
oltárképen megfesti (1513–15) Krisztust
mint a hermetikus ember feltámadását.
A Krisztust emelő fénykörív visszavezeti
az elemeket az ősi mindenség egységébe. A sírkendő és a szent fény mágikus
összhangban van a négy kozmikus elemmel. A feltámadás ragyogó spirituális
fénye elvakítja, földre sújtja a materiális
világot jelképező katonákat. A feltámadó
Krisztus az ezoterikus ember foglalataként jelenik meg az ő érzéki és testi minőségében és tiszta szellemi valójában.
Grünewald ebben a látomásos képében 400 évvel megelőlegezi Teilhard de
Chardin rajongó pánevolucionista panteizmusát, amelyben a kozmosz egy élő,
lüktető, magát tökéletesítő jelenség, és
fejlődésének a csúcsa az őt majd betöltő
krisztusi ember. Némileg illúzióromboló,
hogy Teilhard a tudományt istenítő lendületében a saját elmélete – a nooszféra
– működő modelljének tekintette az 1955ös Geofizikai Kongresszust. A lényeg az,
hogy a reneszánsz művészeknél és a
XIX–XX. századi intellektuális világban
megerősödik a keresztény nyugati civilizációellenesség, provinciálisnak tekintik
azt, és elvágyódnak egy „egyetemesebb”,
történelem fölötti „mitikus” „vallás”-ba. Az
a kérdés, hogy a reneszánszban és most
a mi világunkban mit készít elő ez az elvágyódás? Valódi szellemi építkezés működik-e ezekben az elképzelésekben, vagy
az emberi jelenség ismeretlen hátterére
vetített előítéletek ezoterikus kimunkálása folyik?
A művészetben, mint a legérzékenyebb ismereti formában megjelenő ideák előbbutóbb a tudományra és a társadalom más

területeire is hatnak. Ez jellemzően így
volt a reneszánszban. A hermetikus miszticizmus salto mortaléja a tudományos
világkép radikális megváltozásához vezetett. Ex oriente lux, keletről jött a fény,
és elhozta a Napot. Leváltotta a Földcentrikus világképet. A Napnak világképet meghatározó centrumba helyezése
Egyiptomban már majdnem háromezer
évvel korábban, Ehnaton alatt megtörtént. Ezt a mozgalmat érdekes módon ott
is reneszánsznak, újjászületésnek nevezték. Amennyire ki lehet következtetni a
ma már bőven rendelkezésre álló anyagokból, Ehnaton robespierre-i alkat volt.
Az ő felvilágosodás utáni ünneplése az
egyház és a teremtő Isten ellen fellázadó
fáraónak szólt. Ráadásul – tévesen – egy
mítoszt építettek köré az egyistenhit megteremtéséről. Ez a tétel egy evolucionista
dogmának mechanikus kivetítése; annak,
hogy a kezdeti egyszerűség, primitívség
halad a tökéletesség felé, így a primitív
vallások az egyistenhit felé. Csakhogy a
kultúrantropológiai vizsgálatok, empirikus anyagok az ún. primitív népek körében kimutatták, hogy mindenütt, eredendően létezik az egy teremtő Istenbe vetett
hit. Ehnaton ezt az eredeti egyistenhitet, az Amon-hitet próbálta leváltani az
Aton-hitre, és abban saját személyes
istenségére. Az Amon-hit magasrendű
transzcendenciájához képest az Aton-hit
egyszerű napkultusz materialista színezettel. Gyanúsnak tűnhet, hogy ahol a
Napot helyezik a világkép középpontjába, ott előbb vagy utóbb uralkodó lesz a
materializmus. Ezt láthatjuk a reneszánsz

idején is. Giordano Bruno, a zseniális
szélhámos – akit Európa minden szellemi
központjából vagy veréssel, vagy pénzzel eltávolítottak – kifecsegi a lényeget.
Szerinte azért kell dicsőíteni Kopernikusz felfedezéseit, mert annak lényege
nem tudományos, a heliocentrizmusnak
ugyanis mágikus jelentősége van. Lenézte Kopernikuszt, aki „csak” matematikusként értette meg saját teóriáját,
miközben ő az isteni misztériumok hieroglifájaként képes megfejteni a kopernikuszi, égi diagramot. Végső soron ennek
a máglyáig összeférhetetlenkedő szellemnek lett igaza, mert a heliocentrikus
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világkép mára érdektelenné vált (lásd relativitáselmélet, kvantummechanika), az
a világkép pedig, amit elindított, a materializmus, a XX. századra uralkodó lett.
A Föld–ember–Isten világkép leváltása
kaotikus mozgásokat indított el. Ha igaz
az a tradicionalista elképzelés, hogy a
társadalmi rend a kozmikus rendet tükrözi, akkor egy rosszul értelmezett kozmikus rend társadalmi káoszhoz vezet.
Rossz publicisztikus elmélkedés természetesen felvetheti azt a kérdést: de hát
nem az a tény, hogy a Föld forog a Nap
körül? Dehogynem, csak nem ez a lényeg,
hanem az, hogy minden nézőpont, világnézőpont kérdése, és az, hogy eléggé
emelkedett és tisztességes-e a szemlélő.
Általában a Napot középpontba helyező
világképhez nemcsak egy új létszemlélet,
a materializmus, hanem egy új – ráadásul
(törvényszerűen?) hasonló – ábrázolásszemlélet is kapcsolódik. Ehnaton megváltoztatja az addigi egyiptomi „ikonikus” ábrázolást, és bevezetteti a profilból valót, a naturálist. A reneszánszban
is eluralkodik a félprofil. Nem véletlen ez
a stílus, teret enged a kánonoktól nem
kötött alkotói egyéniség, az individualizmus működésének. Úgy látszik, hogy a

Ex oriente lux(ifer)

58

59

bármikori heliocentrikus felfogás felerősíti a materializmust és a naturalizmust.
Elindít egy olyan folyamatot, ami végül
a tartalom nélküli üres önmegvalósító
és önmegváltó kreativitás felé irányul.
Talán ennek a végeredményét jelzi – tökéletesen okkult – szinten a fehéren fehér ábrázolása, ahol már oly teljes a
kiüresedés, (számára a kiteljesedés!),
hogy önmagát misztifikálja úgy, hogy a
Keletről jövő fény nagy, nemes sugárzó
forrását, a Napot egy fehéren sugárzó
égi atomerőművé degradálja (emeli!). Ám
tudva-tudatlanul azt is demonstrálja ez
a materialista úrfelmutatás, hogy befejeződött a Föld iparosítása, és elkezdődött
a Kozmoszé.
A kérdés persze az, hogy megfejthettük
volna-e másképpen a Keletről jövő fényt,
és egyáltalán miért is vágyakozik a Fény
folyamatosan, hogy Keletről Nyugatra
jöjjön. Miért nem tud Keleten kiteljesedni, vagy nem úgy. Miért vállalja, hogy
majd fölfalja a Napot a Nyugat oroszlánja? Nagy tanúink vannak arra, hogy Kelet
nagy, tiszta, álmisztikától mentes fényének lehetett volna és lehetne ma is más
útja egy másik Nyugattal együtt.

A z öt ö d ik f ény
Nem véletlenül tartják az Isteni színjátékot az európai irodalom legrejtelmesebb
művének. Könyvtárnyi irodalomban zseniális szellemek és hivatásos fecsegők
próbálták, kísérlik meg még ma is szellemileg körbetáncolni azt a varázslatot,
amit Dante művelt. Ha az irodalomesztétika többnyire száraz elemzéseitől eltekintünk, akkor is óriási az a szellemi
teljesítmény – sokszor erőlködés –, ami
körbefonja ezt a művet. Ha az eretnek
kontra hívő dialektika csapdájában mozgó kritikákat figyelmen kívül hagyjuk,
még akkor is óriási a tömege azoknak a
kísérleteknek, amelyek a mű szimbolikájából próbálnak levonni mély értelmezéseket a dantei valami, és a „gondolta a
fene” tartományaiból.
Mi most legyünk racionálisak, mint a
matematika, ha eltekintünk itt a √1-gyel
kezdődő elméleti matematika tartományoktól. Talán nem tévedés, hogy Dante
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az Isteni színjátékban egy egészen más
Fényt idézett meg, mint Galilei, s főleg,
mint Giordano Bruno szellemi imposztorsága. Ők nem olyanok voltak, mint az
ókor nagyjai, akik Dante kifejezésével önmaguknak világítottak.
A Paradicsom tizenharmadik énekében
Dante pontosan meghatározza azt a
Fényt, ami őt vezérli:

…az Eszme fénye, mely szeretve nemz,
és ezt lelkünk Istenének érzi.
Mert az élő Fény, Napjából eredve,
s nem válva Attul, sem a Szeretettül,
mely harmadik lesz kettőbűl születve,
jósága által egy sugárba meggyűl
tükrözve mintegy kilenc égi karban,
mégsem oszolva többfelé az Egybül.
A Paradicsom tizenharmadik éneke különben is igazi fényhimnusz, amit a költő
egy szellemi kihívással kezd:
„Képzelje, aki érteni akarja…” A folytatás
egy olyan „Naphimnusz”, amihez képest
Ehnaton Naphimnusza – és annak „nyersfordítása”, a 104. zsoltár – egyszerű materialista természetleírás.
A Dante által sokszor említett „édes fény”
megidézésével indul a fényhivatkozások
költői arzenálja, amiben fényszimbolikával körbeírja a Szentháromság misztikumát és még valamit, az ötödik fényt, ami
az „erők ősi Kútjából” ered, onnan, ahonnan a „tiszta Fény”.
De mi, vagy ki az az „ötödik fény”? Az
„ötödik fény” Salamon király, aki mikor
az Ég azt mondta neki, hogy: Kérj, „amid
hiányzik!”, azt kérte, hogyan kell királymódon élni. Dante itt valamiért nyomatékosan felsorolja, hogy mit nem kért,
amit akár kérhetett volna is. Nem kérte
az „egetmozgató égi népet számba venni”. Ezzel kijelentette, hogy érdektelen
számára a filozófia – főleg a középkori –
egyik központi kérdése. De a tudományt
sem kérte. Ezt a korabeli tudomány egyik
fontos kérdésének elhárításával jelezte,
azzal, hogy egy szükséges (necesse) és
egy esetleges (contingens) tételből milyen
következik. Számunkra az utolsó nem kért
dolog a legizgalmasabb: „hogy félkörbe háromszöget írván az mindenképpen

derékszögű lesz-e? ” Ez viszont itt már
egyértelműen a nemeuklideszi geometria
kérdése. Tehát Dante felteszi a modern
világ vége, a mi világunk egyik legizgalmasabb kérdését. Ezzel tudta a szélsőségekig fokozni azt a feszültséget, ami az
európai világkép és az ősi bölcsesség – a
„királymódon élni” – tétele közé feszül.
Dante még látta, mi Kelet igazi Fénye.
Galilei csak a tudományos fényét látta,
ráadásul ő és követőinek többsége belecsúszott abba a „felvilágosult” csapdába, hogy ideologizálták a tudományt, a
vallással és főleg annak római katolikus
változatával szemben. Ebből a helyzetből a tudomány a mai napig sem nagyon
tudott szabadulni.
Jó lenne tudni, hogy megfordult-e Galilei
fejében, hogy egy nemeuklideszi geometria keretein belül mi a jelentősége
annak, hogy a Föld vagy a Nap van-e a
világképünk középpontjában. Nem lehet
arra hivatkozni, hogy nem ismerhette.
De hát olvasta Dantét. Különben is a
nemeuklideszi tétel 4500 éve búvópatakként jelen van a gondolkodásunkban.
Hogyhogy Galilei – aki nem volt rossz
matematikus –, mikor egy olyan kényes
kérdéshez fog, mint egy új világkép megteremtése, nem bizonytalanodik el egy
pillanatra. Éppen ő, akit úgy ünneplünk,
mint aki a kísérletezést összehangolta a
matematikai elemzéssel.
Mintha a reneszánsz zavaros kamaszként
rettegett volna a geometria matematikai
libidójától. Pedig ha volt tétel, ami már
akkor nem hagyta nyugodni a matematikusokat, akkor az ez volt. Látszik ez
azon a sejtelmes képen is, amit Jacopo
de’ Barbari festett, és a híres matematikust, Fra Luca Paciolit ábrázolja egy tanítványával együtt. A kép – a reneszánsz
szellemes rejtőzködésével – egy „egyszerű
zsánerkép” mögé rejti az ezoterikus tudás
teljességét. A perspektivikus (keresztülnéző) ábrázolást kétszeresen kihasználja:
térben és szellemileg is. A „szellemi perspektíva enyészpontján” a kép matematikai
diagramok és geometriai testek rejtjelezésében egy sokrétegűen elzárt szimbolikával szól az értőkhöz. Ennek a szimbolikus
és ezoterikus geometriának a központi

figurái a háromszög, a kör és a négyzet.
Ők jelenítik meg a szellemi, az égi és a
földi világot. A háromszög a Háromság
(keresztényeknél Szentháromság, szabadkőműveseknél a bölcsesség jelképe),
a kör a visszatérés az örök egységbe. A
négyzet a Paradicsom tökéletessége és a
kozmosz stabilitása. Ebben a rendszerben
a kör négyszögesítése – a bölcsek köve –
az univerzális teremtéselv legmagasabb
bölcsessége. Ha így tekintünk a képre,
az nem más, mint a salamoni bölcsesség
átadásának pillanata. Csak sajnálhatjuk,
hogy Galilei nem Fra Luca Paciolitól, hanem csak a toszkán udvar egyik tanárától, Ostilio Riccitől tanult matematikát, és
főleg azt, hogy miért nem „kérdezte meg”
a festőt, Jacopo de’ Barbarit – aki tökéletes háromszögeket festett ezen a képen –,
hogy miért hajlanak ívesen kifelé a derékszögelő eszköz szárai? Mi is vajon az az
előbb említett salamoni bölcsesség? Mi
kápráztatta el Dantét erről gondolkodva?
A középkorban a mitikus Salamon király
személye köré szerveződött a világ megértése egységes szemléletének képzete.
A Biblikus Teológiai Szótár szerint a salamoni helyzet az, ha az elme állapota
úgy alapul a tudatosságon, hogy a lélek
egységben van a bölcsességgel és a szeretettel. A reneszánszt a felvilágosodás
után – felületesen, de sulykolva – úgy értelmezték, mint visszatérést az antikvitás
szabad szelleméhez, a sötét középkorral
szemben. Ebben a tételben két kapitális
tévedés van jelen. Természetesen a reneszánsz is – mint általában a nem elmélyült szellemi mozgások – valami ellen határozta meg magát. Lásd, hogy könnyebb
lázadni valami ellen, mint valamiért. A reneszánsz az egész életet átható gótika ellen lázadt, és már Spengler is észrevette,
hogy egy szűk firenzei elit rendkívül sikeres lázadása volt. A Pimander és a Corpus
Hermeticum nélkül vélhetőleg szervesebben léphetett volna és magasabb szintre
a reneszánszban kétségtelenül csábítóan
tündöklő dionüszoszi jelleg. Valójában
nem a hermészi tudás – ami lehetett volna pozitívan megtermékenyítő is – volt
a fő probléma, hanem az, hogy az antik,
a Kr. e. V. század előtti Koré-mosolyú
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élő halál, érzékeket birtokló hulla, egy
bűnösen gonosz gazdatest, amibe az
igazak lelke egy demiurgoszi kozmikus
baleset következtében belévettetett.
Ez volt az a csíra, az a negatív mustármag, amely az új „mennyországban”
növekedésnek indult. Ez a világ így az
idegenség centruma, s még az az idegen
isten is – ami ugye „nincsen, nincsen” –
elfordult tőle. Így ennek az idegenségfészeknek minél hamarabb el kell pusztulnia. Jöjj el, apokalipszis, te szülj nekem
rendet! Jöjj el, Lucifer, új fényeddel, új
kozmikus világrendeddel! Hozd el az isten országát, a mi országunkat, ahol mi
lehetünk az isten, ahol mi végre otthon
lehetünk, s nem kísért többé bennünket
az a megismerhetetlen, csak a hívőket
hívó ismeretlen idegen Isten!

E g y t r a d iciona li s t a
kö z b evet é s a r ene s z á n s z r ól
é s követ ke z ményeir ő l
görög életigenlő világkép helyett valami nagyon más, valami azzal is ellentétes életidegen világlátás surrant be és
uralta el szinte észrevétlenül az európai
szellemiséget. Érdemes itt magunk elé
idézni azt a Veiiből származó terrakotta Hermész-fejet (Kr. e. 500 körül), ami
a római Museo Nazionale de Villa Giulia
gyűjteményében van. Ha a gótikára épülve ez a Hermész és ez a mosoly sugározta volna be Európát… Ha a hermeneutika
gadameri értelmezésében ennek a két világnak a „múlt és jelen horizontja” olvadt
volna össze...
Hogy történt az és miért, hogy a Corpus
Hermeticum könyvei közé odakerült egy
kakukk-mű, a Poimandrész (Pimander)?
Ráadásul ez lett a nyitómű, pedig ez egy
önálló gnosztikus irat, és Hermész neve
elő sem fordul benne. Előfordul viszont
Poimandész, az „Emberek pásztora” elnevezés. Vélhetőleg innen vette Heidegger azt a költői képet, hogy az ember a
létezés pásztora. A Pimander fő témája
a gnózis, az igazi tudásismeret elnyerése egy beavatásos vízión keresztül,
majd az így beavatott kevesek a tudás
birtokában megistenülnek. Itt hagyhatják ezt a földi lélekbörtönt, ahol a test
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A legkeményebb ítéletet a reneszánszról
és annak következményéről a tradicionalista gondolkodásmód adja. Eszerint
a reneszánsszal kezdődően egy áltranszcendencia – a gnoszticizmus – szövetkezett a hermetikus „tudománnyal”, és
csapdába ejtették a vallást. Ezt talán
akkor értjük meg, ha figyelembe vesszük
N. Gómez Dávilának, az ultramontán hagyomány remetéjének a következő tételét: „Nem az volt az Egyház súlyos tévedése, hogy elítélte Galileit, hanem, hogy
jelentőséget tulajdonított a témának,
amivel foglalkozott.”
Így az Egyház balekja lett a transzcendencia nélküli modernitásnak, ami
valójában nem más, mint a Föld iparosítása, ami természetesen – s nagyüzemileg – álmitológiákkal van díszletezve.
Ráadásul a vallás belekényszerül, hogy
tudományos álvallásokat – mint az evolucionizmus – széljegyzeteljen, s tűrje,
hogy lökdössék egy olyan úton, melynek
végén tudomány és vallás egyesülését –
mint az utópia-világrend vágyott célját
– elérheti. Ráadásul úgy ejtette csapdába ellenfelét az új világkép, hogy maga
is csapdában volt.

A nagy revelációval felfedezett hermetikus ismeret – a világegyetem részeit
mozgató szimpátia és antipátia törvényeit kutatva – csődöt mondott, mert
ezeket a hatásokat analitikus módszerekkel nem lehetett kimutatni. Ezért isteni kinyilatkoztatáshoz folyamodott.
Szövetségre lépett a gnoszticizmussal,
és hirdetni kezdte, hogy a világ és az
ember megismerése (gnószisz) révén
az ember megistenül, és így létrejön az
egyetlen transzcendens Isten.
A zavart a megismerésfajták szervetlen
keveredése okozta. Így Keletről nem a Lux
jött, hanem a Lucifer, aki – a megtévesztés arisztokratájaként – egyszerre sziporkázott hasznosan és ártalmasan. Fénnyel
házalt, de nem a teremtetlen fénnyel, hanem saját illuminációjával. A korszellem
Faustjai szenvedelmesen és tékozlóan dőzsöltek ebben az álbeavatásban.

Má s ik ú t
Továbbra is az a kérdés, hogy létezett-e,
létezik-e másik út, jobban mondva másik, ami jobb.
A reneszánsz kutatásában Frances A.
Yates Giordano Bruno and the Hermetic
Tradition című kötete volt a fordulópont, és nem csak alaposságával, tágas
szellemiségével is. Robert S. Wesman a
hermetizmus és a tudományos forradalom közötti viszonyt elnevezte „Yates tézisnek ”. Ennek egyik alaptétele az, hogy
Yates szerint létezik „a Hermetikus Hagyomány ”, amely mind a kereszténység,
mind a természettudományok világképétől különbözik, sőt, ezeknek titokban az
ellenzéke. A másik tétel szerint a „mágia”
alapvető hagyománya nagyon fontos tényezőnek bizonyult a tudományos forradalom során. Ez a meglepő kijelentés ma
már elég széleskörűen bizonyított. Elég,
ha Newton naplóira, vagy Einstein „elszólásaira” gondolunk. Nem is érdemes
a különböző ismeretvilágokat nagyon
egymással szembeállítani, mert megviccelhet bennünket az ördög. Azzal, hogy
megmutatja, a tükör mindkét oldalán mi
vagyunk, és ehhez még csak nem is kell
párhuzamos világok elméletének szellemi imposztorkodásaival zsonglőrködni.

Különben is a párhuzamos világoknak
mindig van egy kis kénkőszaguk, ami abból az irigységből eredhet, hogy Istennek
ezt az egy „kicsinyke” világát nem sikerül
privatizálni. Pedig, ahogy Cioran mondja, „a luciferi kalandban nagy jártasságra tettünk szert ”.
Az európai szellem egyik igazi óriása,
Pavel Florenszkij 1922-ben nem élt azzal az utolsó lehetőséggel, hogy Bulgakovval és másokkal az ún. „filozófushajón” elhagyja Szovjet-Oroszországot.
Ő inkább a szabadságot választotta, a
„Szvobodnij” (szabad) lágerbe került.
Mi lehet a diktatúra szerint a halálos
bűne egy olyan papnak, aki a Paradoxonok a geometriában című dolgozatot
megírta? Nagy érzéke van az ördögnek
a veszélyre. Nem véletlen, hogy ez az
értekezés volt Bulgakov legfontosabb
– agyon-aláhúzogatott – olvasmánya.
Ő is az ördöggel, s annak kusza tereivel bajlódott a Mester és Margaritában.
Ha pozitív értelemben akarjuk használni a reneszánsz szót, akkor Florenszkij
volt az igazi reneszánsz elme. Ő hozta el Kelet újraszületett, igazi fényét.
Florenszkij egyszerre volt pravoszláv teológus, filozófus esztéta és nemzetközi
rangú matematikus. Eppur si muove (E
pur si muove) És mégis mozog (a Föld):
erre a Galilei-féle bombasztikus tautológiára épült fel modern világképünk.
Mozog a Föld? Kérdezné egy cinikus, és
hozzátenné, hogy ezt már Diogenész is
tudta, mikor részegen arról gondolkodott, hogy mitől mozog a hordója, s közben rájött a relativitáselméletre, csak
nem jegyezte le. Ne legyintsünk Galilei
világképére, zseniálisan gyorsította fel
a Föld iparosítását, és lassította le a
szellem emelkedését. Ezzel szemben
Florenszkij világképe és emblematikus
mondata jelenthetné a fordulatot: „Mivel létezik Rubljov Szentháromsága,
ezért létezik Isten.” Florenszkij szerint
a képzőművészet alapvető célja a képi
egység megteremtése, de ugyanakkor a
geometriai, fizikai, illetve fiziológiai tér
egységének a megteremtése is.
Florenszkij a püthagoraszi és a platóni

természetfilozófiához nyúlt vissza. Ezt
könnyen tehette, mert úgy ismerte Platónt, hogy nevezhetnénk a XX. század
Ficinójának is. Csak ő nem az okkult
felé fordult, hanem a legtisztább matematikai racionalitás felé. (Tóth Imre
és Zaválnij Bogdán kutatásai kiemelten
figyelemre méltóak ebből a szempontból.) Florenszkij munkássága is bizonyította, hogy kikerülhetetlenül összetalálkoznak a testvérszellemek. Amit
Galileiék nem tudtak, vagy nem akartak
– az odafordulást Dante világképéhez –,
azt Florenszkij kongeniálisan megtette,
ráadásul egy magas szintű elméleti-matematikai vértezetben. Így megfogalmazhatta: „a speciális relativitáselmélet
fényében újfent értelmet nyer és megalapozásra kerül az az arisztotelésziptolemaiosz-dantei
világkép,
mely
leginkább az Isteni színjátékban kristályosodik ki végleges formájában”.
Tételes kutatásai végén természetesen
felteszi az alapvető kérdést: Mozog-e
egyáltalán a Föld? – A Föld nem mozog, ez a Michelson-kísérlet közvetlen
következménye – válaszolja. Ezt az elképzelését a relativitáselmélet vezető
tudósai sem cáfolják meg, mikor kijelentik, hogy a két eset, miszerint a Föld
forog-e, vagy az állócsillagok fordulnak
el a Föld körül, megkülönbözhetetlen.
Florenszkij természetesen nem egy természettudományos eredményt akar bizonyítani, hanem nem kevesebbet, mint
Isten létét, és ehhez lesz neki fontos
Rubljov Szentháromsága. Florenszkij
azt bizonyítja, hogy a reneszánszban eluralkodó lineáris perspektíva nem valódi emberi térérzékelés, hanem – ma úgy
is mondhatnánk – virtuális világ. Ennek
az ellentmondásnak eklatáns kifejezői
Leonardo és Dürer vallásos művei is lehetnének akár, mert nem lehet egy képen egységes perspektívával hitelesen
ábrázolni a földit és az égit.
Ezt az ellentmondást szerinte az ikonok fordított perspektívája oldja meg.
Az ikon nézőpontja az, ahogy az adott
jelenetet „Isten látná”, azaz nem a gyülekezet felől, hanem a gyülekezet felé
fordítva a nézőpontot. Innen nézve mit

is jelent az oltár megfordítása? Az említett fordított vagy igazi perspektíva
helyreállítja a világ szemléletének teljes
nézőpontját. Összeszerkeszti a teológiai és az antropológiai teret, és belehelyezi a valóság és az örökkévalóság
idő-(időtlenség-) dimenziójába. Ehhez
a fényidő dimenzióját vezeti be, amit
Florenszkij szerint az arany háttér képvisel: „A fény az ikonfestészet tradíciói
szerint aranyozott, azaz nem színe van,
hanem tiszta fényessége. Másképp szólva, minden ábrázolás az isteni kegyelem
arany tengerében fürdik, amint az Isteni
Fény hullik reá.”
Florenszkij új perspektívaelméletével és
új fényelméletével akarva-akaratlanul
úgy átvilágította a reneszánsz világképet és a belőle született modern nyugati
világképet, hogy – úgy tűnik – a Nyugat alkonya a reneszánsszal kezdődött
és Amerika „kultúrájával” végződik. Viszont arra is rámutat, hogy az igazi Nyugat így nem biztos, hogy válságban van,
mert újra jöhet Keletről a Fény – olyan,
amire például Florenszkij mutatott rá –,
ami új perspektívát világíthat meg.
Ex oriente lux. Ja, és Luciferrel mi lesz?
Az iszlám hagyomány szerint, amikor Mária fia, Jézus megszületett, elmentek az
ördögök a Sátánhoz és ezt mondták neki:

„Ma csüggedtnek látszanak
a bálványok a földön.”

A Ma gya r Művés zet
(2016, 2. s z., 21–30.)
f ol y óir a t b a n me g jelent
ír á s u t á nkö z lé s e.

Százhalombatta,
Mártély
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Between 2017 and 2019, the church of the Szent István parish in Százhalombatta and the House of the Blessed Virgin of Mártély were included in the
programme for promoting the intellectual heritage of Imre Makovecz. In Százhalombatta, the Catholic church occupies a privileged spot downtown, giving the
main square the emphasis that any centre needs. Its tower, decorated with a winged sun disk, was inspired by one of the seven pairs of towers presented at
the architectural design competition of the scrapped Budapest expo. Its spaces are represented by the forested heaps, with the trees breaking through the
concrete cladding elements and growing around the inner clearing. On the heaps, blade walls separate the environment of the church from the residential
estate and the reinforced concrete structures of the main square.
The chapel in Mártély was designed by Imre Makovecz more than ten years ago. The House of the Blessed Virgin is barely larger than the baroque sculpture
house wedged into the fabric of the city, on the banks of a stream. In fact, its monolithic nature makes it even simpler than that. It is a hallowed place
where man will find solace.

Rüll Tamás

A Makovecz Imre szellemi örökségének
ápolását segítő programból 2017 és
2019 között a százhalombattai Szent
István Plébánia temploma és a mártélyi
Boldogasszony Házacska kapott
lehetőséget, hogy újabb felvonással
egészüljön ki építésük drámája.

S z á z h a lomb a t t a
A katolikus templom a városközpontban
kitüntetett helyet foglal el, megadja a főtéri együttesnek azt a hangsúlyt, amivel
egy központot erősíteni kell. Szárnyas
napkoronggal felvértezett tornya a meggátolt budapesti expó építészeti terv-

B o l d o g a s s z o n y H á z a c s k a , M á r t é l y
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pályázatán szereplő hét toronypár egyikéből nyerte lényegét. Terei a halmok,
melyeket a belső tisztást körülálló erdő
emelt az „alakuló tér” beton burkolóelemei közül előtörve. A halmokon pengefalak emelkednek, amelyek a lakótelepet és
az alakuló térszerű Főtér térfalait képező
vasbeton épületeket mint környezetet
tartják távol a templomtól.
Készült bővítési terv is, egy urnatemető, ami azonban máig nem valósulhatott
meg. 2016-ban viszont megkezdődhetett a felújítás előkészítése, állapotfelméréssel, tervezéssel, melyet Füzes
András Pro Architectura díjas építész
végzett a Makona Kft. munkatársaként
az ÉMI munkatársaival 2017-ben. Az
eredeti kivitelezés hiányosságainak pótlását, javítását nem lehetett maradéktalanul belevenni a felújítás programjába.
(Így a feltörő falak nyomán keletkező

K a t o lik u s t e mp l o m, S z á z h a l o mb a t t a

SZÁZHALOMBATTA,
MÁRTÉLY
Örömhír és jobbító szándékú összefoglaló
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K a t o lik u s t e mp l o m, S z á z h a l o mb a t t a . M a k o v e c z Imr e r a j z a

betondarabok, amelyek a lábazati formákat adták az eredeti terven, vagy a
nőtt párkányok részletei, illetve a szentek és angyalok szobrai nem készülhettek el.) Többnyire műszaki problémák
megoldására korlátozódott a tervezés.
Erre viszont elengedhetetlenül szükség
volt amiatt, hogy beázásmentesek és
természetes úton szellőztethetők legyenek a főbb terek. Az energetikai javítás
is helyet kapott a gépészeti és elektromos berendezések esetében.
Sajnos az építőipari árak elszabadulása
már érintette ezt a kivitelezési munkát
is. Így amikor a kivitelezői közbeszerzés
nyomán kialakult árajánlatok láthatóvá
váltak, ki kellett válogatni a legfontosabbakat, amelyek a rendelkezésre álló
támogatásból megvalósíthatók. Ezt kicsit önműködően a projektmenedzser
határozta meg. Nagy hibát nem köve-

Százhalombatta,
Mártély
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Makovecz Imre rajza 

zésére”. Némi kavicsterítéssel és lábazati
abronccsal megoldható, hogy a fák ne
csonkokon álljanak, és ezzel a tartószerkezeti elven kívül a „látvány statikája” is
helyrebillenhet. A homlokzaton álló tölgyek ágai kiegészíthetők, csonkaságuk
így megszüntethető értő ács-faszobrász
munkával. Ezt is célozza az önkéntes
munka, amivel szeretnénk befejezni a
többi részletében jól sikerült felújítást.

Má r t él y

tett el, csak rossz precedenst teremtett,
ami később kisebb hibához is vezetett.
(Balogh Bálint projektmenedzser szerepét összességében kedvezőnek gondolom.) A versenyt végül egy százhalombattai vállalkozás – a MAVIT Kft. – nyerte

meg 2018-ban, aminek előnyeit a kivitelezés során kamatoztathatta Illéssy Mátyás plébános úr. Ugyanis néhány kérést
még teljesített a „hazai pályán” játszó
kivitelező. Összességében elmondható,
hogy a nyertes kivitelező lelkiismeretesen állt főleg a műszaki problémák megoldásához. A munka közben feltárt hibákat jelezte, a rendelkezésre álló források
erejéig javította, a váratlan helyzeteket
(például özönvízszerű esőzés) igyekezett
kezelni. Saját elgondolása szerint teljesen befejezte a felújítást 2018 őszén.
Tervezői oldalról azt láttam, hogy ha
elengedem a hittanterem lámpáinak
történetét, amely a projektmenedzseri
beavatkozás és a generáltervezői szerep
hiánya (a Makona Kft. az építész szakágat képviselte) miatt alakult az épülettől idegen módon, akkor csak a bejárati
homlokzat két oldalán álló ágasfák felújítása hagy némi kívánnivalót maga után.
Ott sem a műszaki probléma megoldása
iránti hajlandóság, hanem az építészeti
megjelenéssel kapcsolatos értő hozzáállás hiányzott.
Helyrehozhatatlan kár nem keletkezett.
Ezúton is közzé szeretném tenni, hogy
kalákát szervezünk az ágasfák „befeje-
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Mártélyra Makovecz Imre több mint tíz
éve tervezett kápolnát. Az elgondolás, a
szándék valójában még korábbi. A Boldogasszony Házacska egy kicsi kápolna,
alig nagyobb, mint a tájban, a patakparton vagy a városszövetben álló barokk
szoborház. Monolitikus jellegével még
egyszerűbb is annál. Egy megszentelt
hely, ahol megnyugvást keres az ember,
akár egy, a tájban álló pont, amelyet egy
pléhkrisztus jelöl meg. Több változatban
is készültek vázlatok, végül a képeken
látható verziót vitték el a kiviteli tervig.
Hiteles forrásból tudható, hogy a Madonnát egy kun parasztasszony erőteljes vonásaival akarta láttatni Makovecz
Imre. Az angyalokról is, melyek a bejárat
két oldalán őrt állnak, éles képet rajzolt.
Füzes András, aki munkatársként – még
vándorként – felszerkesztette a házat,
egyeztette a Mesterrel a terveket. Biztosan tudható, hogy a második változatot
kellett tovább vinni. Forráshiány miatt
2010-ben elhalasztották a kivitelezést.
A 2013 után útjára indult Makovecz
Kormányhatározat értelmében kezdődött újra az engedélyeztetés és a kiviteli
terv eredeti geometriával történő téglakiosztás-szintű részletezése. Utóbbira
2017-ben került sor, pontosabban az
engedélyeztetés már átcsúszott 2018ra. Ennek oka, hogy az építtető nem
értelmezte a tervezési szerződést, mely
szerint az engedélyeztetés lebonyolítása nem tartozott az építész tervező cég
feladatai közé.

A kivitelezés csak 2019-ben kezdődhetett el az elhúzódó előkészületek és
a beruházás lebonyolítására kijelölt
szakavatott személy hiánya miatt. A
System Service Kft. 2019 nyarán megkezdte a munkát, amiről tervezői oldalról
a Makovecz Imre Közhasznú Alapítvány
munkatársaitól értesültünk néhány fénykép kíséretében. (Ez is a lebonyolítás és
műszaki ellenőrzés hiánya miatt történhetett.) Mint később kiderült, ekkorra már
B. Kovács Emőke szobrászművész megbízást kapott a két angyal és a Madonna
anyagba öntésére. Ő neki is látott a munkának, lelkesen, alázatosan, de a tervek
pontosabb megismerése nélkül. Ennek
következményeiről legyen szó később.
Tervezői beavatkozásunk nyomán (burkolatkiosztásokat, geometriai átalakításokat kellett orvosolni) néhány részlet
a tervek szerint alakult. Ez nem mindig
ment egy lépésben. A házacska tégla
álboltozatának többször nekilátott a
kőművescsapat, amelynek helyszíni vezetőjét megtanultam becsülni. Bár nem
értette a rajzot, és a beszédemet is csak
sokadszorra, de addig bontott és épített,
míg a végén a terveken szereplő szerkezetet építette meg.

Közben a szobrok is elkészültek. Az első
meglepetés akkor ért bennünket, amikor
jelezte az alkotó, hogy nem fér el a kialakított lépcsőt kísérő mellvédfal fenti, vízszintes szakaszain a két angyalszobor. Megnöveltük a „posztamenst”.
A Madonna tető alá került, nehezen, de
sikeresen. Végül nagyjából minden a helyére került 2020 nyarán, és láthatóvá
vált a kép, amit bárki megtekinthet, ha
ellátogat Mártélyra.
Befejezésül a Makovecz Imre Közhasznú
Alapítvány szervezett közösségi munkát
Kampis Gábor vezetésével a megközelítési út és környezet méltó kialakítása
érdekében. Fontos munkát végeztek,
amely példát mutatott számomra, és
kedvet adott ahhoz, hogy a százhalombattai ágasfák befejezésére közösségi
önkéntes munkát szervezzek. Kérem,
aki teheti, csatlakozzon!
Végül álljon itt néhány személyes meglátás a Makovecz Programról eddigi tapasztalataim alapján.
Fontos lenne, hogy a felújítások, átalakítások, bővítések, de adott esetben az új
építések beruházási-tervezési programjai alapítványi jóváhagyással induljanak

útjukra. Sok bizonytalanság megszűnne.
(A százhalombattai dilemma is az elején
tisztázódott volna: mit kell megépíteni
az eredeti tervből, ami nem valósult meg
anno a kivitelezés során.)
Érdemes lenne ezzel együtt a tervezési
és kivitelezési támogatást külön venni.
Elmúlna a támogatott építtetők motivációja, hogy kivitelezés közben próbáljanak új programelemekkel előállni. Ennél
azonban még fontosabb előny származna belőle. Friss kiviteli szintű költségbecslés alapján lehetne a kivitelezésre
szánható keretet vizsgálni. (Ennél még
eggyel jobb lenne, ha kivitelezői indikatív
árajánlattal lehetne számolni. Erre azonban nehezen lehetne olyan vállalkozót
találni, aki vállalja, hogy az előkészítésben való részvétel okán kizárja magát az
ajánlatadásból. A Makonának ilyesmiben
már van tervezői közbeszerzés szintjén
lőporszagú tapasztalata…)
Mindenkinek, aki a Makovecz Program
sikerén fáradozik, kívánom, hogy gyakran fogja el az „úri jókedv”, és legyen
humorérzéke az építés drámájának értő
befogadásához!
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K Ö N Y VA J Á N L Ó
Vándorokból Építőművészek
– MÉ S Z-k iá llít á s
A Magyar Építőművészek Szövetsége az
MMA támogatásával kiállítást szervezett Vándorokból Építőművészek címmel
a MÉSZ-székház Kós Károly Termében.
A Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájának
végzett mesterei ma már komoly életművel
rendelkező, elismert építészek, akik közül számosan a MÉSZ tagjai. A november
16-án megnyílt, és mintegy két hétig látogatható kiállítás az ő munkáikból készült
reprezentatív válogatás, amely a legfontosabb megvalósult épületeiket mutatja be,
keresztmetszetet nyújtva a hazai építészet
példaértékű alkotásaiból, megjelenítve a
Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájának
értékrendjét, az építészpálya és hivatás
szépségét. A kiállítás időszerűségét a Kós
Károly Egyesülés Vándoriskolájának 30
éves alapítási évfordulója adja.

Visegrádi Építésztábor
– Filagória
Októberben elkészült a 2019–2020-as
Visegrádi Építésztábor résztvevői által
megkezdett Filagória, valamint az őt kiegészítő asztal és pad. November 6-án,
pénteken 18 órakor a Visegrádi Sportcentrumban az építők együtt emlékeztek meg a
közös vállalás könnyebb-nehezebb pillanatairól, valamint átadták az építményt új
gazdáinak, a város lakosainak.

Nemzet Művésze díj, 2020
Tizenegy kiemelkedő, Kossuth-díjas alkotónak adományozta idén a Nemzet Művésze címet a Magyar Művészeti Akadémia
(MMA) által felkért bizottság. Az MMA
kezdeményezésére az Országgyűlés a magyar művészeti élet kimagasló teljesítményt
nyújtó, elismert képviselőinek személyes
megbecsülése, méltó életkörülményeinek biztosítása céljából alapította a címet
2013-ban, amely a legrangosabb hazai művészeti elismerés. A címet összesen hetven,
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Kossuth-díjas alkotó viselheti. 2020-ban
a bizottság tizenegy főnek adományozta
a díjat: Nagy Ervin építésznek, Dárday
István filmrendezőnek, Hildebrand István operatőrnek, Péreli Zsuzsa kárpit- és
gobelinművésznek, Bereményi Géza írórendezőnek, Szakonyi Károly drámaíródramaturgnak, Farkas Ádám szobrászművésznek, Földi Péter festőművésznek,
Kovács Miklós kékfestő mesternek, Ránki
Dezső zongoraművésznek, Soproni József
zeneszerző-zenepedagógusnak.

Nemzeti Művelődési Intézet
Makoldi-fríz
Átadták a Nemzeti Művelődési Intézet új
székházát (építész: Szabó János) a BácsKiskun megyei Lakitelken, a Hungarikum
Ligetben. A székház homlokzatán
– Makoldi Sándor rajzai alapján – szalagszerű képfolyamok vezetnek a főbejárathoz; tanítanak a teremtésmítosz
és a Jézus Krisztus-i életpélda, illetve a
magyar üdvtörténet összetartó természetéről. E sgraffitóba fogalmazott frízek

kivitelezője Makoldi Gizella és csapata.
Az épületen belül a közösségi termek frízei és batikfüggönyei is az ő munkájukat
dicsérik. A homlokzati sgraffitók képírását stációszerűen elhelyezett vakolathímek egészítik ki, melyeket Grátz Antal
építészmérnök és munkatársai terveztek
és kiviteleztek, Pap Gábor művészettörténész eszmei segítségével.

nek; az építészeti közéletben és építészeti oktatásban elért kiváló eredményekért
Káldi Gyulának; kiemelkedő építészeti
alkotás megvalósításában közreműködő
építtetőként kifejtett tevékenységéért Gödöllő Város Önkormányzatának; kiemelkedő építészeti alkotás megvalósításában
közreműködő kivitelezőként kifejtett tevékenységéért Tündik Zoltánnak.

Főépítészi díj, 2020

Barabássy Miklós:
A magyar Szent Korona
mérnöki szemmel

Az idei főépítészi elismeréseket 2020.
november 20-án, az online megtartott
rendezvényen jelentette be Erő Zoltán,
Budapest Főváros főépítésze és Salamin
Ferenc, az Országos Főépítészi Kollégium elnöke. Karácsony Gergely, Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármestere előadás keretében üdvözölte a
főépítészeket, gratulált a díjazottaknak,
elismerve a főépítészek kiemelt és fontos munkáját. Főépítészi Életműdíjban
részesült Fábián Éva, Somogy megye ny.
főépítésze, Kaposvár egykori főépítésze, valamint állami főépítész. Főépítészi Életműdíjat kapott továbbá Mozsár
Ágnes Kőbánya, Józsefváros és ÓbudaBékásmegyer egykori főépítésze. Az Év
Főépítésze díjat adományozták Dankó
Kristófnak(Országépítő, 2020/2.), Dorog és Nyergesújfalu városok, Tokod
nagyközség főépítészének.

Pro Architectura díj, 2020
A vírushelyzetre való tekintettel az idei Pro
Architectura díjak átadását ugyan elhalasztották, a Magyar Közlönyben megjelentek alapján azonban hírül adjuk, hogy
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter 2020-ban Pro Architectura
díjat adományozott Dénes György, Détári
György és Ferencz Marcel István, Dobrosi
Tamás, Bartók István DLA és Fejérdy Péter, Kokas László, Nagy Márton Kálmán
DLA, Falvai Balázs DLA és Török Dávid
DLA, valamint Péterffy Miklós építészek-

Barabássy Miklós Marosvásárhelyen
született, ma Németországban élő
mérnök, a Budapesti Műszaki Egyetem tiszteletbeli oktatója. Több világszabadalom szerzője, társszerzője. A
Marosvásárhelyi Főiskola és a Bolyai
Líceum oktatója volt, miközben a kutatólaboratóriumban
anyagvizsgálatokkal és hőkezelési technológiákkal,
majd Németországban főmérnöki minőségben sebességváltókkal, motorok
tervezésével, szélerőművekkel foglalkozott. Nyugdíjazása óta kutatja a
magyar Szent Korona történetét. Az
Országépítő folyóirat 2018/1-es számában jelent meg tanulmánya, melyben
mérnöki szemmel vizsgálta meg a korona szerkezetét, az egyes koronarészek
technikai jellemzőit, igyekezve matematikai-természettudományi alapokra
helyezni a korona korai történetének
értelmezését. A most megjelent, gazdag
képanyaggal kísért könyvben minderről
részletesen olvashatunk. A Szent Korona eredetének és létrejöttének egyedüli objektív bizonyítéka maga a korona.
Ez a szakkönyv abból a tényből indul
ki, hogy bármely korona létrehozása
műszaki kérdés, díszítésére pedig a
korabeli művészeti és hitbéli meggondolások hatottak. A könyv objektív bizonyítékokkal igazolja, hogy a korona
alsó része a keresztpánthoz készült. Ez
azt jelenti, hogy egy ún. bizánci görög
korona sosem létezhetett. Továbbá úgy
tűnik − a világhírű vezető művészettör-

ténészekre hivatkozva, és számtalan
konkrét bizonyítékkal igazoltan −, hogy
a keresztpánt a Német-római Birodalomban, a trier-esseni műhelyekben készült még 1000 előtt.
Szerző: Barabássy Miklós
Méret: 24x28 cm
Terjedelem: 261 oldal
A könyv csak korlátozott számban áll rendelkezésre. Megrendelhető online a Püski
Könyvesháznál.

Megújuló vidéki
örökségünk
– Második kötet
Megjelent a megújuló vidéki örökségünk
című kiadvány második kötete, amely a
védett népi építészeti örökség megőrzése
és fenntartása érdekében létrehozott Népi
Építészeti Program keretében megvalósult
eredményes felújításokat mutatja be a
Lechner Tudásközpont Kulturális Örökségvédelmi Igazgatóságának gondozásában.
A kiadvány a Lechner Tudásközpont honlapjáról 2021 januárjától tölthető le.
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A 2020 | 04-es lapszám szerzői:

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.

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 Ösztöndíj
Program résztvevője.

Dénes Eszter (1978)

Harmath-Gyetvai Enikő (1989)

Csóka Balázs DLA (1979)

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2012), PPKE
BTK francia szak. A DNS-Műterem társalapítója, 2013-tól az Országépítő felelős szerkesztő je. Rendszeresen publikál építészeti témában
különböző folyóiratokban és online felületeken.
Pro Architectura díj (2016). A ter vezési munkák mellett több mint 15 Településképi Arculati
Kézikönyv társszerzője, szerkesztője, a Dévényimonográfia szerzője, 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)
1998-ban diplomázott a BME Építészmérnöki Karán,
majd a Kós Károly Egyesülés vándorépítésze volt.
2002 óta az AXIS Építésziroda Kft. munkatársa.

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, BME (2015). A KK Vándoriskolájának
(2015–) és a BME Műemlékvédelmi Szakmérnöki
Képzésének (2018–) hallgatója. Kutató önkéntes
a Budapest 100 rendezvényein. A Makovecz Imre
Alapítvány munkatársa.

Kuli László (1968)
Építész, Ybl Miklós Műszaki Főiskola, Budapest,
magasépítő mérnök (1992), YMMF, építésztervező
szakmérnök (1995), a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája (1999), a Kós Károly Egyesülés tagja, a
Vándorépítész Kft. alapítója és tagja (2002−2010),
Budajenő Község Településfejlesztési Bizottságának elnöke 2006-tól, Pest Megye Építészeti Nívódíja (2009), a Magyar Építőművészek Szövetségének tagja.

Rüll Tamás (1978)
Építész (BME, 2004), 2006 KKE Vándoriskola,
mesterek: Turi Attila, Salamin Ferenc, Herczeg Ágnes, Ertsey Attila, Zsigmond László, Rudolf Mihály.
2013-tól 2018-ig Visegrád főépítésze. Jelenleg a
Makona irodavezetője.

Salamin Krisztina (1974)
Építész, szociológus. 1997-ben diplomázott településmérnökként (JPTE–PMMFK), 2001-ben terület- és településfejlesztés szakirányon szerzett
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szociológus diplomát (ELTE BTK), majd 2004-ben az
ELTE Jogi Továbbképző Intézetében jogi szakokleveles mérnökként végzett. Jelenleg az Országépítő
folyóirat titkára.

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).

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

Turi 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).

Zelnik József (1949)
Etnográfus, író. Fő kutatási területe a szimbólumtörténet, a kultúr- és művészetfilozófia. A Magyar
Művelődési Társaság elnökségének, az MTA Népművészeti, Néprajzi Tagozatának és a Magyar Művészeti Akadémiának a tagja.

SOKON Építőipari és Kereskedelmi Kft.

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. |

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.

KŐSZEGHY ÉPÍTÉSZET Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | KVADRUM Építész Kft. | Litkei Építésziroda Kft. | MAKONA
Építész Tervező és Vállalkozó Kft. | Mediterrán Kerámia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | MÉRMŰ 87 Építészeti
és Geodéziai Kft. | OPEION Kft. | PAGONY Táj- és Kertépítész Kft. | Pallér 2 Kft. | PARALEL Építésziroda Kft. |
SÁROS és Társa Építésziroda Bt. | TÁJRAJZ Tájépítész Bt. | TRISKELL Épülettervező Ipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. | UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. | Vándorépítész Tervező és Szolgáltató Kft.
Egyéni tagok:
Balogh Levente | Bodonyi Csaba | Bogos Ernő | Ekler Károly | Eszenyi Ákos | Esztány Győző | Farkas Miklós | Fülöp Tibor
† Gerle János | Győri István | Hayde Tibor | Komáry Tamás | Kuli László | Litkei Tamás György | Márton László Attila
Müller Csaba | Papp Vilmos
Örökös tiszteletbeli tagok: † Dr. Simcha Yom-Tov | † Kund Ferenc | Kund Ferencné | Pap Gábor
Támogatók: Arker Stúdió Kft., Farkas Építésziroda
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ÉPKOMPLEX Kft.
ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS

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

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

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

