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I am an archItect
5. Budapesti Építészeti Filmnapok a Toldiban

Pont került egy mondat végére
Havadtõi Sámuel: MMXIII
Eger, Kepes Intézet, 2013. március 9-tõl június 10-ig

A Kortárs Építészeti Központ idén is folytatta  
az eddigi évek gyakorlatából jól ismert kül-
detését, hogy a tavasz kezdetével 4 napon át 
túlnyomó részben nemzetközi barangolások-
ból származó filmes példákat mutasson be  
az építészet, városfejlõdés és design terüle-
térõl. A legújabb korban bevezetett, és még 
mindig szárnyaló „think global act local”  
mottó a tematikus blokkokba – portrék és 
városportrék, új építészet, lakatlan, a város 
és az elemek, nagyvárosi logisztika, nyolcker 
Budapest – rendszerezett etûdök válogatásá-
nál mindvégig jelen volt: a filmek nagyvilági  
problémákat és helyzeteket tártak elénk, s 
megoldásokat kínáltak olyan aktuális kérdé-
sekre, amelyek tanulságait saját viszonyaink-
nak megfelelõen tudjuk adaptálni közvetlen 
környezetünkre.

Az egyik legizgalmasabb viszonyítást a la-
katlan ingatlanok hasznosítására született, 
alulról szervezõdõ kezdeményezéseket doku-
mentáló filmek jelentették (Néma látogatók, 

Londonban született, majd szülei a Rákosi-
propaganda hatására 1956 nyarán vissza-
költöztek Magyarországra. Hamarosan kitört 
a forradalom. 19 évesen fogta a sátorfáját, s ki- 
sebb bonyodalmak után visszatért Londonba,  
ahol elõször bentlakásos lakáj-pincérként  
dolgozott. Innen indult Havadtõi. Kisvártatva 
már New Yorkban dolgozik egy antikboltban, 
majd beiratkozik Andy Warhol egyik munka-
társának szita-tanfolymára. A Kepes György 
hagyatékának helyt adó egri Kepes Intézet 
teljes alsó szintje június 10-ig az õ munkássá-
gának elmúlt 30 évét tárja a látogatók elé.

A legtöbb kiállított mû valamilyen módon 
önéletrajzi érintettségû: a Legends darabjai  
azoknak állítanak emléket, akik hatására 
annak idején Havadtõi elhagyta hazánkat;  
a Love is Hell tagjai egyfajta önterápiából 
születtek; a 1972-es legendás Bobby Fischer–
Borisz Szpasszkij sakkjátszma ihlette so- 
rozat pedig egyrészt saját disszidálását – 
Havadtõi pár nap eltéréssel akkor érkezett 

kiállítás

Befejezetlen Itália, Torre Dávid), amely  
a hazai Lakatlan névre keresztelt kezdemé-
nyezéshez szorosan kapcsolódik. Az Urban-
Think Tank csapata egy éven át vizsgálta  
és filmezte a venezuelai Torre David mûkö-
dését, a 45 méteres tornyot megszálló 750 
családból álló önfenntartó lakóközösség 
(függõleges nyomornegyed?) mindennapjait 
szem elõtt tartva – a projektet feldolgozó  
installáció a 2012-es Velencei Biennálé 
Arany Oroszlán-díjasa. Az Oscar Niemeyer 
munkásságáról szóló, Az élet egy lélegzet- 
vétel címû film adta a filmnapok kellõen  
nagyvonalú felütését, az építészeti portrék  
témájában ugyan maradt némi hiányérzet  
az építészeti VJ-ként beharangozott olasz  
Giorgio Sancha Architect’s Book perfor-
mansza után. Hogyan szállítanak ebédet 
Mumbaiban (Dabbawala, az ebédszállítás 
csodája)? Ambivalens-e a kapcsolat  
a Boszporusznál város és víz között 
(Ekümenopolis)? És milyen élmény sétálni  

és mozizni (Gondolatszerelvények) a négyes 
metró alagútjában a Duna alatt? A nagy- 
városi logisztika témájához kapcsolódó alko-
tásokban a megalopoliszok egy-egy ellátási  
kihívását helyezték a fókuszba. A záró film 
(A High Line) az új városi igényekre szabott 
tervezõi válaszokra adott példát, megmutatva  
a XXI. század Central Parkját egy haszná-
laton kívüli magasvasúti pályán megalkotott 
édeni kert képében. A 4 nap inspiratív film-
jei és beszélgetései megfelelõ feltöltõdést 
adtak ahhoz, hogy kibírjunk egy évet  
a 6. Budapesti Építészeti Filmnapokig.

Murányi Kata

meg Londonból New Yorkba, mikor  
Bobby Fischer Reykjavikba –, másrészt  
a Yoko Onóval folytatott sakkpartijait idézik. 
A hányattatott sorsú orosz festõ, Alekszej  
von Jawlensky ihlette pointillista alkotásokkal 
élete hiányait és veszteségeit igyekszik szép 
emlékké formálni, a csipkébe csomagolt  
Walt Disney szobrok pedig az ideális gyerek-
korba visznek vissza bennünket, s a boldog-
ság ikonjaivá alakulnak át. A kiállítás egyik 
legkülönlegesebb darabja az az utolsó  
teremben található Yoko Ono festmény, ame-
lyet Havadtõi átfestett. A két napon át tartó  
alkotói folyamatról készült film szintén 
megtekinthetõ. Az idén 60. születésnapját  
ünneplõ Havadtõi ezzel a mûvészi aktussal  
Robert Raushenberg híres – épp 60 évvel 
ezelõtt készített – alkotására emlékezik, mikor 
is az ismert pop-art alkotó „kiradírozott” egy 
De Kooning rajzot. „Most pont került egy 
mondat végére. Meglehet, egy értékes képet 
jelentõsen olcsóbbá tettem, de ez a gesztus 
egyfajta feltámadás a számomra.” – tudtuk 
meg a mûvésztõl.

Havadtõi több évtizede gyûjt régi csipké-
ket, mert elbûvöli õt tapintható szépségük, 

variálható formaviláguk, s az õket készítõ 
ismeretlen asszonyok élettörténetei. A képei 
alapjául szolgáló csipkeréteg alá gyakran ír 
gondolatokat, történeteket, melyeket aztán 
festékkel elfed. A Kepes Intézetbéli kiállításon 
Havadtõi elsõ alkalommal állít ki olyan alko-
tásokat, melyeken a szöveg részlegesen fel-
sejlik, láthatóvá válik. S hogy mi olvasható 
rajtuk? Nos, azért el kell utazni Egerbe!

Tamás Dorka

Fotó: Bujnovszky Tamás

© Havadtõi Sámuel

© Havadtõi Sámuel
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emPIre és bIedermeIer II.
Rostás Péter (szerk.): Bútormûvészet Magyarországon 1800-1850
Budapesti Történeti Múzeum – TERC, 2012

FelFednI a múltat és jövend t...
Alföldi György DLA (szerk.): Budapest 2050 – A belvárosi tömbök fennmaradásának esélyei
TERC Kiadó – BME Építészmérnöki Kar, 2012

Tudós szerzõk tudós könyve. Azért kell  
ezt elöljáróban hangsúlyoznunk, mert  
a Budapesti Történeti Múzeum munkatársa-
ként „Empire és biedermeier bútormûvészet 
Magyarországon” címmel rendezett kiállítása  
kapcsán Rostás Péter publikált már egy kisebb 
kiadványt. Ezt az ismeretterjesztõ füzetet 
(Octogon, 2012/6.) követi most az általa  
szerkesztett igazi szakkatalógus, amely 
három szerzõ munkája. A felvezetõ – tudo-
mánytörténeti – tanulmányt a klasszicizmus 

Le fogom lõni a poént: „A hipotézis az, hogy 
Budapest 2050-re [SIC!] meg tudja õrizni  
a pesti belváros tömbjeit meglévõ formában.” 
Ez természetesen csak akkor valósul meg, ha 
nem történik váratlan természeti és társadalmi 
katasztrófa, ma még nem látható, gyökeresen  
új innováció, és nincs nagymértékû kulturális  
változás. A kutatás 2050-re Magyarország 
és az Európai Unió viszonylatában két ten-
gelyen helyezi el a lehetséges kifejleteket: 
Európa vagy a ‘világ nyomába lép’, vagy 
‘egyedül marad’; Magyarországra vonat-
kozóan pedig a ‘lépést tart’, illetve a ‘las-
sabban halad’ forgatókönyveket vázolja fel. 
Budapestre levetítve két szcenáriót mutat be 
a kötet: A: Budapest az európai fejlõdés hor-
dozója, B: Budapest az ország motorja. Ha 
gonosz akarnék lenni, azt is mondhatnám, 
hogy összefoglaltam a kötet azon részeit, 

könyv

kori bútormûvészet nemzetközi rangú kuta- 
tója, Szabolcsi Hedvig írta a biedermeier  
stílusfogalom értelmezésérõl. Az érdekes 
záróesszét, amely a zongorakészítés és zene-
kultúra magyarországi kapcsolatáról szól, 
Radnóti Klára jegyzi. A kettõ között olvasható  
a könyv címét adó fõ fejezet. Egyértelmûen 
mutatja, hogy Rostás Péter vérbeli tudós,  
aki kutatóként van elemében. Sorra vette  
az adott kor számba jöhetõ emlékeit  
az összes közgyûjteményben (Soprontól  
Pécsen át Debrecenig), végiglátogatta  
az ország egyházi intézményeit (Váctól  
Egeren át Kalocsáig), valamint felkutatta  
a magángyûjtõket (ez ma már önmagában  
is felér egy bûnügyi nyomozással). Értéke- 
léseiben a vonatkozó szakirodalom ered- 
ményeit nagy tájékozottságra vallóan, és 
magabiztosan használja. S bár kétségtelen, 
hogy rangos elõdök (Szabolcsi Hedvig  
mellett Sternegg Mária és Batári Ferenc)  
munkáját folytatja, a darabokat kiváló kva-
litásérzékkel elemzi, a korábban nem ismer-
teket meggyõzõen attribuálja. Ugyancsak 
mélyfúrásokat végzett a levéltárakban is, 
mindenekelõtt az asztalosmesterek, és a kép-
zésükben Mária Terézia rendelete óta fontos 
szerepet játszó rajziskolák anyagaiban, ame-
lyek dokumentumait a ránk maradt asztalos-
munkákkal összevetve egy sor érdemleges 

összefüggésre figyel fel készítõik tevékeny-
sége kapcsán. Majd adatokban gazdagon 
felpántlikázva ad képet arról, hogy a tizen-
kilencedik század elsõ felében milyen is volt 
a bútormûvészet Magyarországon. Hol és 
mit tanultak az asztalosok, hogyan szerez-
ték szakmai tapasztalataikat, milyen tervek 
alapján dolgoztak, kik voltak a megrendelõk? 
Ennél tágabb kitekintésre már nem vállalko-
zik. A polgárosodás, a Védegylet, Kossuth és 
az Iparmûkiállítások említése dacára marad  
a maga választotta zárt közegben; mintha  
nem éppen történelmünk egyik legforron-
góbb, változatos és izgalmas korszakát  
éltük volna. Érdekesek viszont a mûtárgy-
leírásokban (ezek alkotják a könyv függelé-
két) a mindennapi életre vonatkozó megjegy-
zések. Élvezetükben csak a tördelés okoz 
olykor zavart, amikor másik hasábban vagy 
oldalon van a kép, mint a szöveg.
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melyet a cím ígér. Összesen 52 oldalt a 208-
ból, 25%-ot.

A könyv maradék része a címhez többé- 
kevésbé kapcsolódó témákat dolgoz fel, 
kezdve Budapest belvárosának kialakulásán, 
a nemzetközi fenntartható építészet példáiig 
Párizsban, Skandináviában és Bécsben.  
Az 5. rész a kutatás oktatásfejlesztési ered-
ményeit tárgyalja, tantárgyleírásokkal és tan-
széki tervekkel. Olyan érzést kelt az ember-
ben, mintha csak odafüggesztették volna, 
hogy meglegyen a megfelelõ oldalszám.

Nem tudok napirendre térni a betûméret és 
-típus fölött, éppen az olvashatóság határán 
billeg. Ugyanez a gond a grafikonokkal is. 
Az olvasást könnyítõ elemek elhagyása azért 
is furcsa, mert vannak a könyvben kifejezet-
ten elõremutató szerkesztõi döntések. Például 
az egész köteten végigvonul egy horizontális  

jegyzetelés, ami a különbözõ résztanulmá-
nyokat köti össze, nagyban segítve ezzel  
a szerteágazó gondolatok egybefogását, 
rendszerezését.

3/5        
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könyv

Mi sem jellemzi jobban a modern kori épí-
tészettörténetet, mint az „építészeti üveg” 
fejlõdésének stációi. Habár a 19. század 
elõtt sem volt elhanyagolt építõanyag,  
a Paxton-féle Kristálypalota megépülése  
óta új lendületet vett népszerûsége töretlen. 
Felhasználása határtalan lehetõségeket, és 
határait feszegetõ megoldásokat kínál, ame-
lyet a könyv igyekszik széleskörûen bemutatni.

Miképp lett a föníciai hajósok szódatömb-
jeibõl kezdetleges üveg, mikor azokat a part 
menti homokba állították tûzrakásra alkalmas 
kövek hiányában? Messzirõl, Plinius anek-
dotájával indít, és egyéb forrásokra támasz-
kodva tekinti végig az üveg, mint építõanyag 
történetét a vaskos mûvészeti, sõt technoló-
giatörténeti áttekintõ. Bár stílusa olvasmá-
nyos, szinte hadarja az adatokat. Nem  
csoda, mert ez csupán egy, a könyvet alkotó  
hat fejezetbõl. A szerkesztõ, Reith András 
nem kevesebbre vállalkozott, minthogy össze-
szedje és rendszerezze a témával kapcsola-
tos információk tömkelegét, hazai szakembe-
rekre bízva a különbözõ aspektusok tömör 
összefoglalását. Eredmény e tematikus mû, 

Vannak Romhányi rímei, Weöres Bóbitája és 
Varró Dani Maszathegye. Meg van a Padlás  
15 éve teltházas nézõtere, és a Dzsungel 
könyve Dés-Geszti által garantált sziporkája.  
A kiállítóhelyek múzeumpedagógiai prog-
ramjait, és a – szerencsére megmenekült –  
Csodák Palotáját nem is említve. Aztán van 
a hiátus. Mert ha valaki a 7-14 év közti gyer-
mekét az építészet, vagy a család lakhelyét 
határoló épített környezet, a helyi társa- 
dalmi értékek iránt szeretné fogékonnyá  
tenni, akkor nagy a baj. Ezt a hiányt pótolja  
Szolga Zsófia most megjelent, játékos fela-
datokat sorakoztató kiadványa. A kiadó  
a Tiéd a város címû sorozat részeként 
Pécsrõl, Sepsiszentgyörgyrõl és Egerrõl  
már készített hasonló helyismereti könyvet.

Az Oktogon–Deák Ferenc tér–Astoria–
Blaha Lujza tér által határolt területet feldol-
gozó rendhagyó alkotást illusztrátorként  
az író és szerkesztõ, Szolga Zsófia, valamint 
Nosek Mimma jegyzik. Mindketten a MOME 
végzett hallgatói (igaz, Zsófia nagyobb 
kerülõvel, a textil és kulturális menedzser  

mIndent az üvegr l
Reith András: Üveg az építészetben

TERC Kiadó, Budapest, 2012

vadásztál már oroszlánnal a kertész utcában rejt  jen re?
Szolga Zsófia: A pesti zsidónegyed gyerekeknek
kultúrAktív Egyesület, 2012 (megjelent a Tiéd a város c. sorozat részeként)

amelynek nagy érdeme a komplexitása. Egy-
szerre elméleti és gyakorlatias: míg elejét 
mesélõ kedv jellemzi, addig a további fejeze-
tek up-to-date információi tervezési segédlet-
ként hiánypótló szakirodalmat alkotnak. Cso-
portosítja a különbözõ üvegfajtákat gyártás, 
feldolgozás szerint; tartószerkezeti ismertetõt 
nyújt, amelyhez listázza a jelenleg használa-
tos szabványokat; épületfizikai ismereteket 
közöl; beépítési problémákhoz ajánl szerke-
zeti megoldásokat – hogy csak nagy vona-
lakban átfussuk a tartalmát. Magyarázó 
ábrák, táblázatok, grafikonok, képletek, rész-
letrajzok sokasága folytán egyszerre hasznos 
a mindennapi munkában, sõt tankönyvként is 
mit nem adtunk volna érte annak idején!

Olyan elméleti kérdések is elõkerülnek, 
mint az anyag – fõként a kemény üvegfa-
las homlokzatok – ambivalens megítélése, 
„elidegenítõ” hatása, a tömegtermelés  
okozta elértéktelenedés vagy az épületfizikai  
gondok, ám ezek bõvebb kifejtésére sajnos 
nem vállalkozik a könyv. Talán segít árnyalni 
ezt a képet a rajzokkal, fotókkal bemutatott 
hazai és külföldi példák színesen változatos 

sora, amely problémás területekre fókuszálva 
– mint járható üvegfödémek, vagy víz alatti 
üvegezés – nyújt virtuóz megoldásokat, hang-
súlyozva „a mérnöki kreativitás és az építész-
alkotói innováció” szoros együttmûködésének 
szükségességét és eredményességét.
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szakok elvégzése után választotta a kör-
nyezeti nevelést feladatául, Mimma pedig 
– aki Moholy-Nagy László leszármazottja – 
grafika szakra járt).

A könyvet nem csak azoknak érdemes 
megvásárolnia, akik a negyedben élnek, 
vagy felekezethez tartoznak! Megtudhatjuk 
belõle ugyanis, hogy Erzsébetváros címerét  
egy oroszlán és egy Griff tartja. Õk kísérik  
végig az olvasót a mûemlékvédelem, a kö- 
zösségi kertek, a mûgyûjtés, a templom- 
építészet, a levéltár, a nemzetek különbözõ 
konyhája, az önkormányzat, a környezet- 
védelem, az akadálymentesítés fogalmaihoz 
kapcsolódó, játékos feladatokon, érintve  
a köztéri szobrok, foghíjtelkek, és zöld tetõk 
témáit is. Mindezt kedvcsináló köntösbe bur-
kolja a szerzõ: társasjáték, rajz, keresztrejt-
vény formájába „csomagolja”. Szokatlanul 
hangzik a felhívás, miszerint állj ki a köz- 
térre, és az érzékszerveid segítségével dol-
gozd fel mindazt, ami körülvesz. Empirikus, 
lebilincselõ, kreatív és szórakoztató felad-
ványkönyv, megannyi hasznos ismerettel!
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