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Az organikus építészet 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

gyakorló terepe 
II.

Város- és település-karakterben való gondolkodás

(Veresegyház példája Csengerben, a Beregi falvak újjá építése a 2001-es árvíz, Nyír
egyháza „megkísértése”. Sóstóhegy, Kerekdomb lakókert.)

NYÍREGYHÁZA

Az organikusok a fővárosban és a megyeszékhelyeken kevés megbízást kaptak, a nagy
vállalatok és fegyverhordozói összezártak. Nyíregyházán a nyolcvanas években volt 
egy terve Makovecz Imre csapatának. A Bujtosra készült volna egy mezőgazdasági 
iskola, de nem jutott 
tovább a vázlattervnél 
(I. kép), Interspar üz
letház épült helyette.
A város főterére egy 
körön kívüli organi
kus debreceni építész 
letette névjegyét. Ker- 
tai László a Kossuth 
tér mai térburkola
tában a naprendszert 
idéző rakataival és a 
hét égitest mozaikjai
val a városháza körül 
kering a világegyetem.
Ez a k o n c e p c ió  is o r 

g a n ik u s  a lk o tá s , a fö ld  

és az ég, a v ilá g e g y e 

te m  ÖSSzekapCSolasa. ] Makovecz Imre: Mezőgazdasági Szakközépiskola terve (Nyíregyháza)
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Az organikus építészet

A sétálóutca burkolatából kirakott város-sziluett és a 60 tanyabokor neve bronzba 
öntve körülötte szintén a hagyományok és kötődések memoritere az utódok számára, 
miként a falakon sorolt épületfotók. Organikus történelmi „lecke, az okos telefonos 
fiúknak” a Vay Ádám körút házain a műemléki épület-elődök kerámiái. Ezek ugyan 
csak regionalista gesztusok, de múltidézés része az organikusok eszköztárának.

A 2001 -es beregi árvíz, megyénk egyik legjobban megmaradt műemléki tájegységét 
öntötte el, több száz vályogház rongálódott meg, dőlt össze, utcasorok, településrészek 
váltak lakhatatlanná. Összefogott az ország és mindenhol összefogtak a hagyományok 
elkötelezett folytatói, az organikusok a Kós Károly egyesülésben, és természetesen a 
megyei alkotók is. A legépebben megmaradt magyar épített örökség megőrzése nem 
követhette az az 1971-es szamosközi árvíz szocialista metodikáját. Akkor új blokk
házakba költöztették a lakosokat Fehérgyarmatra. Itt most a hely szellemét kívántuk 
megőrizni. Az organikusok is főépítészeket delegáltak a beregi falvakba: a már máshol 
jól bevált módszer szerint levezényelték Tarpa, Tákos, Csaroda újjáépítését, a telepü
lésképbe illő beregi karakterű házakkal. A 15 illeszkedő típusból öt az ő terveik közül 
került ki. Az organikusság itt nem a látványos mesterségbeli tudás bemutatásában 
nyilvánult meg, hanem abban, hogy újra otthont kell adni a peremvidéken élő lakos
ságnak a hagyományok szerint, a szülőföldön maradás feltételeinek megteremtésé
vel. A településszerkezet az organikusság szellemében csakis tabu lehetett. Egy-egy új 
középület adhatott hangsúlyt a jelenkor beavatkozásának. Ebben partnerek voltak a 
megye építészei is. Ez a munka a népi hagyományt megőrző, természeti környezetébe 
visszaillesztett falukép- rekonstrukció volt. Távlatos organikus tett. (2., 3. kép)

Csenger városa lett a Kós Károly 
Egyesülés megyebeli jelenlétének repre
zentánsa. Makovecz mester a főépítészi 
feladatokkal Csernyus Lőrinc építészt 
bízta meg.

Csenger, a nagy múltú mezőváros 
álmos határszéli település lett a háború 
után. A trianoni béke elvágta piacától, 
kulturális központjától. A Szatmárné
metibe vezető út miatt még a Szamos 
hidat is áthelyezték területéről, így a 
határátkelő is elkerülte, valósággal egy 
zsákfalu elhagyatottságával vegetált.
Amikor Makovecz Imre, még szöv- 
terves korában letett egy szövetkezeti 
áruházat a város főutcájára, s amikor 
később egyességet ajánlott a település 
vezetőjének, Csenger életében új kor
szak kezdődött. Felajánlotta, hogy ha 
rábízzák a városközpont új beruházá
sait, a város valamennyi házára hagyo-
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mányőrző javaslatot tesz. Nem úgy, 
mint máshol, ahol elefántok kerülnek 
a történelmi struktúrák porcelánbolt
jaiba. Az egyezség létre jött. Itt az új 
funkciók a régi üzletekkel, a Művelő
dési Ház, és szolgáltató ház szabadon 
álló tömegéivel, zártsorú beépítésben 
is látványos, harmonikus tereket hoz
tak létre. Uj morfológiájukkal, idegen
forgalmi látványossággá álltak össze a 
műemléki református és az Ur színe
változása névvel felszentelt görög ka
tolikus templom kedvéért. Mert a há
zak mindegyike szoborszerű attrakció, 
az organikus eszköztár és szellemiség 
reprezentációja. A két templom körül 
olyan átjárható térrendszer alakult ki a 
város közepén, amelynek több sűrűsö
dése és kitárulkozása vezeti a látogatót 
térről térre, látványtól látványig, ben
ne szobrokkal, megállító pontokkal. A 
település régi házsoraiba beékelődő na
gyobb iskola, az egri uszoda Makovecz 
mestertől tanult metodikájával visszai
dézi a régi házak tagolását, erre épül rá 
az új, felidézve a régi utcaképet. (4., 5. 
kép) Vincze László Tornacsarnoka, az 
Iskola és Konyha-étterme artisztikus 
tömegekkel egészíti ki a középkori re
formátus templom fenséges látványát. 
(6. kép) Csernyus Lőrinc iskolájának a 
tengelyében ma már Makovecz szobra 
áll. '

Az utca másik oldalán a régi határőr 
központ és az egészségház metamorfó-

4. Csenger. Utcakép 1.

5. Csenger. Utcakép 2.

6. Vincze László: Tornacsarnok (Csenger)

zisa után megszületett a település új Városháza épülete, és egy új vendéglátó 
egység. Heil egészségháza még csak egy tanítvány tisztelgése Kós Károly előtt, 
de az új Polgármesteri Hivatal épülete méltó reprezentánsa az újjászületett tele
pülésnek, és nevelő mestere szellemiségének. A ház előtti közpark másik térfalát 
már hamisítatlan Makovecz-mű, a Járóbeteg Szakellátó Központ alkotja. Bejá
rati tornyát négy, hajtásait bontó organikus faág díszíti, az élet megújulásának 
szimbólumaként. A tér közepén áll Makovecz Imre hámozott narancsból kifej
tett térbeli jan-jing jelképe, utalva a változásokra és az egymást elfogadó foly-
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7. Makovecz Imre: Járóbeteg szakrendelő (Csenger)

8. Heil Tibor: Városháza (Csenger)

9. Vincze László: Tornaterem végfala -  >vA ns and Crafts’

tonosságra. A legyezőszerű motívum a 
testvérvárosi kapcsolatokat jelzi, mert 
a település kitört az elszigetelődésből. 
Jó ilyen várossal rokonságban lenni.
(7., 8. kép).

A városközpont valamennyi épületén 
leolvasható a mesterségbeli tudás, az épí
tészet művészeti ambíciója. Az építőipar 
szakmáinak briliáns mesterségbeli tudá
sát fedezheti fel a szemlélő Vincze László 
csarnokán, étterem-konyháján, és máshol 
is, az ipari technológiákban elbutult kon
tárok kókányolása helyett. (9. kép)

Érzékeny építész, akit idevet meg
bízója, megpróbál igazodni az organi
kus környezethez, mint jómagam is, a 
Munkaügyi Központnak épült, ma Kor
mányhivatal épületével. A helybeli Farkas 
Miklós a Kós Károly Egyesülés egyetlen 
megyénkben élő tagja. A Szamos-parton 
hídra épült vendégváró vízi bázisa jó ará
nyú organikus épület, bajuszos férfi wc- 
je, antropomorf geg.

A koronát azonban a Mester épülete 
teszi fel a városközpont organikus együt
tesre, mely a település középkori reformá
tus műemlék templom különlegességével 
is versenyre kel. Az Úr színeváltozása név
vel felszentelt görög katolikus templom 
áll a tér peremén, de ott is látványkarmes
ter. Tornyán megtalálható az a biomorf 
gesztus, amelyet az építész Kari Blossfeld 
növényfotóin figyelt meg a bimbózás, 
amely a hajtás-eredés pillanatát idézi fel. 
A szellem szárnyalása az euritmia gesztu

sával, a tömeg sarkain emelkedik a levegőbe. Az építészet tér-idő elmélete kapcsolódik 
az euritmiához.1 A terepből induló falak és az égből alászálló kupola összeköti az eget 
a földdel, és a híveket egy természetfeletti esemény részévé emeli. (10. kép) •

A formajegyek külsőségeit alkalmazni tudás a belépő az organikusok körébe. A fa 
használata a természeti környezetbe kerülő szabadidős építmények megformálásában 
evidencia. Kőszeghy Attila szabadtéri színpada Nyíregyházán, az erdei tornapálya öb-

1 Euritmia, a látható beszéd, a látható ének művészete. Az euritmia az egész test mozgásával a tér és idő világába 
teszi láthatóvá a hangzó beszédet. Kolinger M arg it : Euritmia az óvodában. Országépítő, 2013. 1. sz. 26.
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lében: remeklés. Pallós-cölöpös rusztikus- 
sága a természet őserejét reprezentálja a 
tölgyerdő fái alatt. (11. kép) Ekler Dezső 
Népművészeti Tábora Nagykálló-Haran- 
godon maga is monumentális népművé
szeti alkotás. A falapos fedésű műhelyek 
esztenái mintha mindig is ott lettek volna. 
A dombtetőn őrködő kilátója a kopjafák
ból emelt életfa szoborigényű jeltorony. 
Tánccsűrje honfoglaló őseink fejedelmi 
sátora is lehetne, vagy kedvenc módszere 
szerint egy felnagyított, toliakkal ékesí
tett, fejedelmi sisak (12., 13. kép). Nagy- 
kállóban álló óvodája más, városi zártso
rú beépítésbe illesztett organikus épület, 
ágasfás bejáratával, mintha az utcai fasor 
állt volna be tartópillérnek. Kőszeghy At
tila tuzséri iskolája mintha csak a panel
ból épült másik épületszárnynak akarna 
szamárfület mutatni: lám, ilyen szabadon, 
ilyen szertelenül is lehet gondolkodni. 
Ravatalozója, csakúgy mint Záhonyban, 
szakrális épület. A polgári szertartások 
résztvevőinek is eszébe juttatja az örök
kévalóságot. A határállomás vasútállo
másán egy szárnyatlan kerékkel utal csak 
a funkció múltjára. A másik debreceni 
építész, Rácz Zoltán Kisvárdán, a refor
mátus gimnázium épületén csillogtatta 
meg organikus formakultúráját, amellyel 
Beregdarócon még ennyire sem jutott. Az 
ő ikonikus épületei Hajdúszoboszlón és 
Ebesen állnak.

Ma a főépítészség hivatalának van le
hetősége Magyarországon egy város ar
culatát megőrizni, vagy saját képére for
málni. Mindekhez évtizedek kellenek, 
progresszió, és olyan politikai légkör, 
melyben a hatalom megbízik a szakem
berben és támogatja is. Az organikus kö
zösség egyik tagja, a megyénkben is dol
gozó Zsigmond László ilyen lehetőséghez 
jutott Veresegyházon. Nyíregyháza sokáig

10. Makovecz Imre: Görög katolikus templom (Csenger)

11, Kőszeghy Attila: Erdei Színpad (Nyíregyháza)

12. Ekler Dezső: Tánc-csűr (Nagykálló-Harangod)

13. Ekler Dezső: Tánccsűr. Sisak-dísz. Beszélő jelkép
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sikeresen ellenállt az antropomorf organikus törekvéseknek. Jánosi Jánosnak ugyan 
sikerült egy lakópark térszövetét létrehozni településrész léptékben, de máig nem va
lósult meg.

Nyíregyháza és Jánosi János

Sóstófürdőn Kovács László vállalkozó 
rábízta üzleti tervét, s tekintélyes telkét, 
miután saját házában megismerte az élő 
építészet eszközeit, és szellemiségét. Az 
építőanyag-kereskedő családi házában 
Jánosi virtuóz módon az építőanyagok 
olyan harmonikus inkrusztációját hozta 
létre kőből, téglából, kerámiákból és fá
ból, hogy még John Ruskin is megdicsér
te volna. Az épület Wright praire-i háza
inak külső-belső részletgazdagságát idézi. 
Ez a mű az „Árts and Crafts” jegyében 

született alkotó örömködés. (14. kép) Jó példája volt a Vincze László megcsavart osz
lopa Csengerben és a Tornacsarnok artisztikus végfala. A mesterségbeli tudás apáról 
fiúra szállt régen. Ezt is fel kell eleveníteni, ebben a mai pályaelhagyó világban.

Jánosi János ezek után elkészítette megbízójának hasonló gondossággal Sóstóhe
gyen egy 120 házból álló lakótömb szövetét, és megteremtette benne egy mai közös
ségi élettér-kereteit.

A „civilizáció előtti” — európaiak által meg nem térített -  kultúrákban, de a falvak 
életformájában később is, a kis közösségek, az ökologikus élet gyakorlatát folytatták. 
Nálunk is. Eszerint bántak erőforrásaikkal, nem avatkoztak bele a természet a rend
jébe, együtt éltek vele. Az emberi kapcsolatokban is a segítőkészség, az egymás iránti 
tolerancia volt a jellemző. A természeti népek, például a közép-amerikai indiánok, ha 
valamilyen eszközük számára kivágtak egy fát, isteneikhez fohászkodtak engesztelésül. 
Az efféle „építési szabályzat” szerint alkotó építők nem stílusban gondolkoznak, házuk 
nem valamilyen építőanyagok esztétikus vagy csak praktikus halmaza, hanem szellemi 
magatartás, egy életforma, egy hagyomány fenntartására. Ha egy közösség ma faluház 
építését tervezi, vagy a ravatalozót épít, akkor az istennek tetsző; vagy a szüleihez, halot- 
taihoz méltó akar lenni elsősorban, és nem szerkezeti megfontolások motiválják. Nem 
egyéni ízlés reprezentációja, hanem a kollektív tudatnak való megfelelés. A paneles 
lakóház elzárt dobozaiban, lépcsőházak alkalmi találkozásai során nem kovácsolódik 
közösség. Lakópark organikus szerveződése létrehozza egy kis falu hagyományos talál
kozó helyeit, kisebb és nagyobb közösségei számára. Átmenő forgalmú és zsákutcás, 
központra szervezett és nyúlványos sorolás: ez Jánosi János Nyíregyháza-Sóstóhegyre 
tervezett Ozdomb Lakókertjének organikus település-tervezési javaslata. Az épületek 
mentalitásra hangolt egyediséggel keresnek lakókat maguknak, a zoodiákus jegyeinek 
hívó szavaival. Az eltérő karakterű és méretű épületek változatos beépítési formákat

14. Jánosi János: Lakóház -  „Árts and Crafts”
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hoznak létre. Az utcák íve a kis telepü
lésen is modellezi a centrális parasztház 
archetípusát, középen a szabadkéményes 
konyhára utaló asszociáció, a parkigaz
gatás épülete áll. A lakókert közepén egy 
kerek tó, vízfelület csillan meg, körúttal 
szegélyezve. Ez az origó, amely a napra 
asszociál, ebből ágaznak ki a sugaras ut
cák. Mert az organikusok szerint az építé
szetben sem történhet semmi másképpen, 
mint ahogy az ókorig bölcselő, Hermész 
Trismegisztosz megírta: Ami lent van, az 
megfelel annak, ami fent van, és ami fent 
van, megfelel annak, ami lent van, hogy az Egyetlen varázslatának műveletét végrehajt
sa. Vagyis ha a világnak rendező elve van, és annak centruma, keressük meg a földön is, 
teremtsük meg azt alkotásainkban. Ha azt egy sajátos szellemiség hozta létre, keressük 
meg vele a kapcsolatot a mi projektjeinkben is. (15., 16. kép)

A nyolcvanas években volt egy 
kísérlet Egerben, az Almagyar domb 
beépítésében, amikor egyidőben 
több lakóépület valósulhatott meg. 
A helyi építész közösség felosztotta 
egymás között a telkeket, hogy az év
századok alatt épült települések vál
tozatossága jöjjön létre. Ez részben 
sikerült is, csak kora építőiparának 
szerkezeti arzenálja volt az árulko
dó. Ez a lakóparkot is a Kós Károly 
egyesülés tucatnyi alkotójának alter- 

16. Jánosi János: Őzdomb lakópark. Helyszínraiz (Nyíregyháza) n a c ív á j teCték volna változatossá, de
mai konjunktúra idején sem épült 

meg egy további épület sem. A telep geotermikus energiákkal üzemelt volna közösségi 
épületeivel együtt, önellátóan. Úgy tűnik, a lakótelepeken szocializálódott generáció 
nem szívesen megy bele újabb együtt-fenntartásos, lakásszövetkezetekre emlékeztető 
együttélésbe. Kereshetjük a kudarc okait a beépítés sűrűségében is, vagy a telepnek a 
munkahelyektől való nagy távolságában is. Veresegyházon hasonló modell Zsigmond 
László főépítész irányításával, egyenkénti döntések sorával mégis létre tudott jönni. 
Ott működik a derékszögűség racionálisától mentes természeti változatosságot model
lező úthálózat, organikus beépítési struktúra, a komfortot közösségi szinten biztosító 
rendszer. Ügy látszik, itt a hely szelleme más megoldást kíván.
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Táj-jelképek: a landmark

A multinacionális cégek szerte a világban, ahová beteszik összeszerelő műhelyeiket, 
fogyasztói társadalomban fogant üzletházaikat, felhőkarcolókkal, toronyházakkal 
jelzik jelenlétüket az piacon. A városokban, a tájban landmark-reklám épületeket 
építenek, a legnevesebb építészeket felkérve ezek tervezésére. Renzo Piano Malajzi
ában, Kuala Lumpurban készített Petronas ikertornya, vagy Santiago Calatrava Te- 
nerife-be tervezett Auditóriuma és sokfelé épült bogár-kitinvázú lakodalmas házai 
ilyenek. Portoghesi szerint Zaha Hadid egy Rómába tervezett háza olyan ott, mint 
egy világűrből jött meteorit... „Isten tudja hány évtized kell ahhoz, hogy a város 
begyógyítsa sebét.” Nemcsak a toronyházakkal lehet reklámozni szellemiségünket, 
gazdagságunkat, vallásunkat, és bármiféle üzenetünket. Erdélyben a régi színma
gyar településeken a református és katolikus templomok jelezték az őslakók hitét, 
felekezetét. Ma végigjárva az elrománosodott városokat és falvakat, gomba módra 
szaporodnak mindenhol az ortodox román katedrálisok, jelezve, hogy új identitású 
nép lakja. A cuius régió, eius religio elve ma is működik.

Az organikusok minden jelentős épülete is hasonló szerepet játszik a funkcionalista 
rendszerű városszövetekben -  az így is lehet-et hirdetve. És ha ez a magyarság valami
lyen történelmi eseményére hívja fel a figyelmet, valamely helyszín mementójaként, 
az efféle táj-jel, még kiáltóbb, még inkább megérintő; üzenet a feledékeny utókor 
számára.

Az organikusság a történelmi foly
tonosság jelzésére, és a hagyományok 
ápolására, felmutatására is alkalmas. A 
templomok a szekularizálódó világunk
ban keresztény gyökereinkre hívják fel a 
figyelmet. Amikor az ország lakosságá
nak, a Medián felmérése szerint mindösz- 
sze 13 százaléka vallja magát valamilyen 
felekezethez tartozónak, és több mint fele 
csak a „maga módján” vallásos, templomi 

szertartásokra csak a népesség mintegy 7,5 százaléka jár, az ő befogadásukra bizonyá
ra elegendők lennének múltunkból öröklött templomépületeink. Mégis, ha kisvárosi 
méretű, új lakótelepek épülnek, akkor az új templomok létesítését célzó István királyi 
üzenet az organikusok részéről meghallgatásra talál. Megyénkben is több tucatnyi új 
templom épült az elmúlt 50 évben, a háborús pusztítások visszapótlása mellett. A 
szerves építészek a népi hagyományok formakincsével hozták létre ezeket. Csengerben 
Makovecz Imre görög katolikus szárnyas temploma emelkedik az égi magasságok
ba, a földtől elrugaszkodva. A településen áll egy másik, a Hetednapi Adventisták 
temploma is. (17- kép) (Ez egy Erdélyben nagyobb létszámban megmaradt sajátos 
keresztény egyház, akik Krisztus újra eljövetelét hirdetik.) Kelet-Magyarországi köz
pontja és iskolája Csengerben van. A bejárati ajtó és a felette lévő ablak ábrázolja ẑ 
életfa motívumot gyökereivel és ágaival: templom lévén ez az örök életre utal. Mint

17. Makovecz Imre: Adventista templom (Csenger)
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18. Makovecz Imre -  Engelman Tamás: Székely hadosztály 
emlékműve (Kocsord)

Sevillában a magyar pavilonban az 
üveglapra állított eperfa. Kevésbé 
kozmikus módon, de ez is az ókori 
bölcselő igazságát idézi.

A Kocsord határában a székely 
emlékmű, már szó szerinti landmark 
jelkép. A Kraszna hídja mellett a 
Székely Hadosztály hősiességének 
állít emléket. Mint tudjuk, a romá
nok 1919-ben kihasználva a Káro
lyi-kormány által szélnek eresztett 
magyar hadsereg hiányát, elözönlöt- 
ték Erdélyt. Csak a székelység kelt szülőföldje védelmére. Csúcsánál sikerült is meg
állítani őket egy rövid időre Kratochvil Károly vezetésével. A Tanácsköztársaság nem 
támogatta harcaikat a többszörös túlerő ellen. Utolsó csatájukat, ide visszaszorulva, 
Mátészalka-Győrtelek-Kocsord közelében vívták. 1919. április 26-án tették le a fegy
vert a román csapatok előtt Demecserben. Ennek a helytállásnak állít emléket az a 
Krasznára rávezetett magaslat: ez három székely kapun át ér el az emléktábláig, melyet 
egy nemzetiszín zászlókkal ékesített életfa koronáz.2 Példájuk ma is hirdeti: ha lett vol
na kurázsi az Antant fegyvereseivel való szembeszállásra, talán kevesebb magyarlakta 
terület került volna elcsatolásra. Az emlékmű Makovecz Imre és Engelman Tamás 
alkotása. (18. kép)

Hasonló nagyhatású emlékhely 
épült Nagygécen az organikusok 
tervei alapján. Ez a határmenti falu 
az 1970-es árvíz idején elpusztult, 
a Romániából átömlő Szamos gát
szakadása következtében. Az új vé
dőgát a falut a határ és a Szamos kö
zött hagyta, lakosait kitelepítették.
Néhány visszaköltözött öreg lakja 
csak ma már. Középkori temploma 
40 évig várta feltámadását és mára 
felújították. A Megmaradás Temp
loma köré turisztikai zarándokhely 19. Csernyus Lőrinc -  Terdik János:
épült. Az együttes része egy fenyőfát Megmaradás -  Nemzed emlékhely (Nagygéc)

formáló kilátó torony, mely a nemzet jövőjét és halhatatlanságát hivatott kifejezni. 
Alatta egy földsánc rajzolja ki határainkat, és benne több száz emlékoszlop sorako
zik, feliratokkal. Ezeken Magyarország települései üzennek bölcsességeket az utókor
nak. Egy másik vertikális elem az Őrtűz-oszlop, a honfoglaló hét törzs neveit sorolva. 
Nagygéc építészeti együttese Csernyus Lőrinc és Terdik Bálint tervei szerint valósult

2 A székelykapu emlékeztet időre, időtlenségre, a létre, szokásokra, élményekre.
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meg, a templom rekonstrukciója Németh Ildikó 
munkája. (19., 20. kép) Ez az emlékpark a nem
zeti folytonosság és szívósság továbbadását ápoló 
organikusság építészeti alkotása, a trianoni határ 
közelében.

Hogyan tovább, 
magyar organikusok?

Az organikus iskola Makovecz Imre halála után is 
virágzik. A Magyar Művészeti Akadémia Építész 
Tagozatának elnöke Túri Attila. (Az árvízi helyre
állítás idején ő vezényelte az organikus brigádot.)
A rendszerváltás előtt két építész kapott Makovecz 
Imre mellett Ybl-díjat, a megyénkben tervező or
ganikusok közül Bachman Zoltán, és Dévényi 
Sándor. Azóta Ekler Dezső, Vincze László, Cser- 
nyus Lőrinc, Salamin Ferenc, Horváth Zoltán,
Zsigmond László és Jánosi János kapta meg a leg
nagyobb építész-szakmai kitüntetést.

Vincze László már a Műegyetemen is oktathatja 
a szerves építészet szellemiségét, Dévényi Sándor tanított Pécsett, Kőszeghy Attila 
Debrecenben. Az elültetett mag kikelt, szárba szökkent. A mai -  nemzeti identitás 
erősítését programjára tűző — kurzus támogatja törekvéseiket. Az organikus építészet 
alsó tagozatát pedig a Vándoriskola posztgraduális képzése jelenti.

Mégis, a magyar organikusok legnagyobb dilemmája a hogyan tovább? kérdése, 
azért, hogy művészetük ne legyen anakronizmus és üres dekoráció, miközben a mo
dern építészet újabb trendjei neo-modern, újmodern s egyéb nevek alatt határozzák 
meg magukat, új kifejezési formákat keresnek új anyagaikkal, új szerkezetekkel. A 
magyar élő építészet születésének motorja az averzió volt, politikai-szakmai ellenállás, 
paradigma-váltás kikényszerítése a művészetben. Tiltakozás a panel ellen, a kívülről 
diktált monotónia ellen. Ezzel szemben fogalmazta meg a szabadság filozófiáját.3

Mára azonban a Petőfit legyilkoló ellenség eltávozott az országból, szellemiségét 
is hazavitte, itthoni apródjaik is erejüket, hatalmukat veszítették. A régi közösségi 
formák új tartalommal feléleszthetők.

A nemzettudat erősítése a mai kormány programja, a határokon átnyúló nem
zettestekkel való kapcsolattartás napi gyakorlat. A keresztény tradíciók ápolása már 
szinte erőltetett ebben a szekularizálódó európai és átnevelt hazai környezetében. A 
házgyárak bezártak, hőszigetelő „dunna alatt alszik” a panel. A mai építőanyag-piacon 
az organikusok újabb generációja megtalálta azt a matériát, amely mindig is az alföld

3 „Újra kell definiálnia célkitűzéseit a mai drasztikus globalizációs korszakban.... orientációjának megújításában.” Lásd
Francois Burkhardt: A magyar organikus építészet történetének fordulópontja. Országépítő, 2010. 3. sz. 41.
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kézenfekvő építőanyaga volt, az anyaföld téglává égetett köve, a napon kiszárított 
vályog mellett. Mára bontott állapotában és újra felhasználva a folytonosság ikonikus 
építőanyaga lett és a kézművesség látványos önkifejezésének eszköze lehet.

A poszt-organikusok, a posztmodern mintájára Wesselényi-Garay Andor által el
keresztelt harmadik generációja, már nem a hajlított fa gerendák és könyöktámaszok 
szerkezeteire esküszik, hanem a téglaépítészet olyan ősi hagyományaira, amely mint bú
vópatak a panel idején is használatos volt. Hivatkozott mesterei, Wright, Gaudí és a mo
dern skandinávok Alvar Aaltóval az élen, szintén használták. Még régebben, a modern 
hajnalán a tiltakozás eszközeként, az „Árts and Crafts” mozgalom hatására virágzásnak 
indult angol téglaépítészet szolgálhat előképeket. A tégla organikus pátosszal a meg
szentelt föld anyaga, tradicionális építőelem, konform falusi és nagyvárosi környezetben 
és sokféle új önkifejezésre alkalmas.4 Az organikusok egyre gyarapodó köre ma is ke
res magának nemzeti identitásunkat veszélyeztető ellenségképet hadállásaihoz. Találhat 
is, mert a dekonstruktivizmus kortalan és nemzetek felett álló landmark intervenciója 
olyan globalizációs hatás, amely a tradíciók ellen hatnak. Lásd Gehry Guggenheim mú
zeumát Bilbaóban, vagy Rajk László Lehel téri piaccsarnokát Budapesten.

Új tendenciák organikus vonásai

Ugyanakkor azonban a populárisabb, a regionalizmus szempontjai mentén alkotók, 
vagyis csak hely szellemét kereső és megvalósító törekvések az organikus gesztusok 
sok szeletét lefedik. Ilyen Nyíregyházán például Gáva Attila Alpár Ignác színházához 
illeszkedő épület-protézise, vagy a Pangea Hotel fasorba illő oszlopsora, és stégeket 
idéző erkélyei a tópart mentén persze szakralitás nélkül.

Nem gondolnánk, hogy a minimalizmus, mely az épületet a természeti környezet 
részévé teszi, mint például Tadao Ando: Víz temploma és Erdő temploma, az orga- 
nikusság egy másik eszközét használja. Grimshaw Éden projektje Walesben viszont 
egy tájat fed le vagy foglal el „épületként”, high technek minősülő, buborékszerű 
héjszerkezetével, hogy megőrizze a növényvilág génállományát arborétumában a jövő 
számára. Mi ez, ha nem organikus gondolat? Jean Nouvel múzeuma is ilyen Katarban, 
amikor szerkezetformája az ott bányászott gipszkristályok formarendjét követi.

Az ökologikus építészet zöldtetők alá teszi a házait, függőleges zöldfalakat teremt, 
vagyis élő természettel hoz létre szimbiózist épület és növényzet között. Máshol föld
házak épülnek, csökkenteni akarván a civilizáció biológiai lábnyomát az elődeinktől 
öröklött természetben. A skandináv Videgard Zöld házának üvegdobozát az élő fára 
függeszti, mely a lombok között eltűnik, s tükörfala megkétszerezi környezetét. Ez 
már nemzetek feletti organikus szellemiség.

Az építészet azonban fő funkciójában mégiscsak műszaki alkotás, a használat biz
tonságának is kötelezően érvényesülni kell. Az építtetők anyagi lehetőségei is beha
tárolják a művészeti kvalitások szárnyalását. Az épület társadalmi termék. Szegény 
országban, szegény megyében még inkább.

4 W esselényi-Garay Andor: Posztorganikus építészet- a kortárs magyar építészet új fejezete. Országépítő, 2009.
3. sz. 4 -5 .
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A technikai haladás és a szellemiség konfliktusa

A technikai haladás ritkán van tekintettel a szellemi spekulációkra. A szakralitás vi
gyázzon magára imádsággal, gondolja. A vagyon és életvédelem „nem kér, de vesz, 
ragad”, szigorodik. A technika egyre több látható elemmel tűnik szemünkbe. A föld
rengésvédelem drasztikus szerkezetekkel, a tűzvédelem acélszerkezetekkel, füstelve
zetőkkel, légbevezetőkkel, tűzgátakkal. A jövő organikusait a haszonelvű energetika 
szabályzatai további megszigorításokkal várják. A tűzvédelem a látszó faszerkezeteket 
csak az alacsony kockázatú épületekben engedi meg alkalmazni. A tömegtartózkodás
ra szolgáló középületeket régen beégésre méretezett fatartók fedhették, ma már azok 
acélra és vasbetonra cserélendők.5 A másik új szabvány szerint a falak külső díszítéseit 
kőzetgyapottal, nikecellel kell becsomagolni. A homlokzati dúcokat és támaszokat 
hőhídmentesen kell majd beleízesíteni a hőszigetelt falszerkezetekbe, és a tégla ar
chitektúra is csak díszítő rétegben kerülhet az épület bundája elé, költséges tartószer
kezetekkel bekötve hátfalaiba. A mai hőszigetelő világban megütköznek egymással 
a régebben épült házak esztétikai elemei és a fűtésszámla felelőseinek érdekei. De 
ugyanez a gond a historikus épületek vakolat-architektúrájával is. Ott a műemlékké 
nyilvánítás adhat felmentést. A komfort is egyre több naturális csővel, vezetékkel, 
klíma szekrénnyel tolul be a légterekbe. Az eddig őszinte organikusságnak meg kell 
tanulni a természettől a mimikrit és a rejtőzködést a belső terekben.

A globalizáció és a nyitott társadalom 
A nemzeti kultúrák új kihívása

Az organikusok a szellem szárnyalását tanulták Rudolf Steinertől. A „szabad egyén 
fogalma összeegyeztethetetlen az általánosított normákkal”. Ma a nyitott társadal
mak modellje a globalizációval a nemzeti tradíciók ellen, minden eszközével együtt 
offenzívában van. Az isten, család, haza szentháromsága volt eddig a folytonosság 
őre. Új veszélyben, új fronton, más kifejező eszközöket kell keresni a szervesség épí
tészeinek. A történelmi és kulturális örökség veszélyeztetése ma is mozgósító erő az 
ellenállás partizánjainak, akik az asszimiláció fenyegetettségében élő, határainkon túl 
maradt magyarság nemzeti kultúrájának megőrzésében való szerepvállalásban felada
tokat találnak. A vallástól elforduló Európában a kereszténység védőbástyája-mítosz 
fenntartása esősítheti küldetéstudatukat, mert újkori népvándorlás idegen kultúrái 
bigott vallástudattal bizonyítják, hogy a megmaradás ereje a nemzeti, vallási és családi 
hagyományok megőrzésével lehetséges. Identitások versenyét vagy harcát ígéri a jövő. 
A magyar organikusoknak is alkalmazkodniuk kell az új kihívásokhoz, figyelmeztet 
Francois Burkhard, francia teoretikus: „A kontextusba jól illeszkedő mértékletes szim-

5 A fagerendákat közösségi épületekben túlméretezéssel kell tervezni, azért, mert tűz esetén, égve is meg kell őrizni 
állékonyságukat addig, amíg az emberek kimenekülnek az épületből. Mutatók írják elő egyes fafajták beégését 
percenként. {Például egy moziból a 400 főnek is ki kell tudni menekülni 6 perc alatt. Úton, lépcsőn, ajtókon át 
pánikban is. Számításokkal kell igazolni.)
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hólizmus nem csúszhat el a felületes dekoráció felé, ami már nem igazi organikus 
megközelítés, még ha naturalista tendenciáit meg is őrzi.”

A magyar organikusság a folytonosság filozófiája, a nemzeti és kulturális örökség 
megőrzéséről szól, kőből, fából, hitből. Amíg lesznek, akik az építészet tereiben a ma- 
koveczi hagyományt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is tovább éltetik, addig ez a 
„stílus” korunknak is túl-ELO-je marad.

N yíregyháza, szakközépiskola, 
vázla tok eg y  é p ü le te ke t összekötő  
h íd h o z  és a  ta n u lm á n y i é p ü le t 
a lap ra jzához (1 9 8 8 -8 9 )
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