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Május utolsó napján elhunyt Virág Csaba építész. Állítólag létezik vala-
hol a mennyországban egy nagy könyv, ami semmi mással nincs tele-
írva, csak holt építészekről szóló anekdotákkal. Van, akiről mindösz-

sze néhány mondat szól, van akinek egy egész fejezetet szenteltek. Az 1933-ban 
született, 1956-ban diplomázott, kétszeres Ybl-díjas Virág Csaba az utóbbiak közé 
tartozik. A kortárs magyar építészet anekdotikus alakja ő, aki a hetvenes évek 
Budapestjén nyitott, olasz sportautóval jár és kilométerhosszú, fehér selyemsál 
lobban utána, amikor a Normafánál sízik – legalább is Pesten így beszélik. Polgár 
ő, minden ízében, aki komolyan veszi azt, hogy ez az ország – minden látszat és 
ellenkező híresztelés ellenére –, Európa és az európai kultúra közepén található. 
A kor építész elitjének, élcsapatának tagja volt úgy a BME Középülettervezési Tan-
széken, mint az Iparterv, majd a Lakóterv vezető tervezőjeként. 1994-ben, hatvan-
egy évesen az ifjú Z. Halmágyi Judittal közös magáncéget alapít. Hihetetlenül kor-
szerű, a nyugati kortárs törekvésekkel szinkronban lévő érdeklődést mutat az 
épített szerkezet és a funkcionalitás esztétikája iránt, amiből nyugaton végül  
a high-tech világtrendje bontakozik ki. Ennek az új esztétikának első fecskéje az 
1972-es OMFB Vitorlás Klubja Füreden, ami után évtizedenként képes vihart 
kavarni jelentősebb épületével. 1979-ben a budai Várban felépül a MVM Orszá-
gos Villamos Teherelosztója, 1991-ben átadják az MTI új székházát a Naphegyen, 
2001-ben megépül a Kálvin téri kompozíció első üteme, ami heves diskurzust rob-
bantott ki. Mindhárom ház egy szabad, teremtő, kitűnő építész lázadása az ideo-
lógiákkal terhelt, sablonos, mintakövető építészettel szemben. Európai volt, a hala-
dás embere. Nyugodjék békében! mj

Nagyszabású ünnepség keretében, szép 
ívű gondolattal világított rá Várszegi 
Asztrik, pannonhalmi főapát arra  

a kézenfekvő kérdésre, amit ugyan sokan felte-
hettünk volna magunknak a kortárs hazai épí-
tészettel foglakozó szakemberek közül, mégsem 
tettük. Mit képes kifejezni egy másfélezer éves 
tanító rend és ezeréves apátság több mint fél 
tucat, az elmúlt években épített kortárs szelle-
miségű épülettel? Asztrik főapát úgy érvelt, 
hogy az építészet az apátság életében minden 
időszakban „a megújulni tudás képességét” 
illusztrálta. Így rétegződtek egymásra középko-
ri, barokk, klasszicista, historikus rétegek, ami 
a modernizmusban folytatódott. Versenypályá-
zat győzteseként öt éve készült el a Viator (uta-
zó) étterem, amit a holland-magyar építészek-
ből álló Roeleveld-Sikkes Architects tervezői 
álmodtak meg a Kosaras-domb tetejére. 2010-
ben így írtunk róla: „(…) A barna csuhás, tisz-
ta tekintetű épülettömb szerzetesi fegyelemmel 
mutat a Skardelli-féle fogadóépület kapuzata 
felé, melyet a hátsó terasz rábillentése erősít meg. 
(…) A fegyelmezett utcafront mögött ugyanis  
a csuha alól hófehér alsószoknyák hada villan 
ki, hatalmas napernyők képében. Egy-egy ilyen 
automatizált szoknya a szél mozgását érzékelve 

2015-ben Skandinávia leg-
magasabb presztízsű épí- 
tészeti díját a Gottlieb 

Paludan Architects (GPA) iroda nyerte.  
A Nykredit Alapítvány által kiosztott elisme-
rést (valamint a vele járó ötszázezer dán koro-
nát /20 millió forint/) korábban mások mel-
lett Jørn Utzon, Bjarke Ingels és a CEBRA is 

Miközben idehaza is röpködnek hírek 
nagyszabású vasúti, sőt intermodális 
fejlesztési projektekről, addig a világ 

sok nagyvárosában ezek a beruházások nem pusz-
tán közlekedési problémákat próbálnak kezelni, 
hanem valóban nagyszabású urbanisztikai esz-
közrendszer bevonásával, városrésznyi léptékben 
hoznak létre olyan diverzifikált megastruktúrá-
kat, amelyek fenntartható modellként képesek 
működni. Lakóház, irodai, kereskedelmi, köztéri 
és kulturális elemek keverednek a közlekedési 
vonalakkal. Legutóbb az egyik legnagyobb svéd 
város, Västerås 17 hektáros közlekedési területé-
nek reorganizációjára írtak ki pályázatot, amit  
a Bjarke Ingels vezette dán BIG nyert meg, 
3B-Build Away the Barriers elnevezésű koncepci-
ójával. A hatalmas, ívelt, közepén lyukas lebegő 
sík alá szervezett megállóhoz kapcsolódó városi 
tömbök között jól definiált, minden évszakban 
remekül használható közterek jönnek létre. 
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terül ki vagy gubózik össze, a pannonhalmi 
égbolt kegyelmére bízva bennünket. Az étterem 
belső tere ellensúlyozza az egymást váltó nász-
népek nyüzsgését, mely lágy vákuumként visel-
kedik. Az épületen körbefutó üvegbordázat 

ugyanis mindent megmutat a tájból, mégis vala-
melyest eltávolít attól. (…) A világörökségi 
panoráma elé így egy értő lencse kerül, melynek 
legnagyobb erénye visszafogottságában rejlik.” 
(Mihály Kamilla, 2010/06)

megkapta. A GPA honorálásában figyelemre 
méltó, hogy a stúdió legszebb munkái között 
kiemelt szerepet játszanak az energiahaté-
konyságra fókuszáló ipari épületek, illetve az 
infrastruktúra-fejlesztések. Nem látványos 
műfajok ezek, de a végeredmény felől tekint-
ve ezek a házak az ipari esztétikum új dimen-
zióit nyitják meg.
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