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Kálmán István 
AMI MEGTÖRTÉNT, 

ÉS AMI MEGTÖRTÉNHETETT 
VOLNA

- A MAGYAR ADÓREFORMRÓL -

A Kós Károly Egyesülés Szabadiskolája a rendszervál
tás idején meghirdetett programjában a kommunista hata
lom alól felszabadult népek szociális és gazdasági újjáalakí
tásának lehetőségeivel foglalkozott. A fő kérdés az volt, 
hogy a Kelet-Európában végbemenő radikális változások 
kezdeményezői lehetnek-e egy össz-európai társadalmi át
alakulásnak; cselekvési lehetőségeink felismerésében egy* 
másra találhatunk-e a „Közös Európai Ház” felépítésében?

A kelet-közép-európai fórumok kerekasztal-megbeszé- 
lésein nyilvánvalóvá vált, hogy a privatizáció, piacgazda
ság, szociális védőháló, stb. nyugatról behatoló, valóságtól 
elidegenedett eszméi nem alkalmasak az új, emberhez mél
tó társadalom megteremtésére. „Nem több piacra, hanem új 
eszmékre van szükség!” -  írta R olf Heinrich, az  Új Fórum 
egyik alapítója.

Most, négy esztendő elteltével fel kell tennünk a kér
dést: megtörtént-e az áttörés Kelet-Közép-Európában, vagy 
csak annyi történt, hogy a bolsevik ideológia hatalmát az új 
hatalom ideológiája váltotta fel? Reményeink megvalósulá
sa helyett a jövőben mulasztásaink következményeit kell 
megélnünk, vagy lehetséges, hogy végleg elveszítettük a jö 
vőnket? Ezekre a kérdésekre csak akkor adhatunk pozitív 
választ, ha tudjuk, hogy egy nép történetében -  éppúgy, 
mint minden ember biográfiájában -  egyidejűleg van jelen 
az, ami megtörtént, és ami megtörténhetett volna. Társadal
mi változást nem lehet kívülről létrehozni; az mindig csak 
egy egész nép folyamatos küzdelmeinek eredményeként jö 
het létre. A bolsevizmusnak az 1956-os magyar szabadság- 
harc vetett véget, de .utána át kellett élnünk a szabadságharc 
leverésének következményeit. Belső gyengeségeink és a 
külső erőszak mindig találkoznak. 1989-ben talán a belső 
gyengeség volt erősebb. A hatalom megszerzésére -  és nem 
megszüntetésére -  törekvő pártok programjaiból hiányoztak 
a jelen valóságát megragadni képes praktikus gondolatok. A 
hagyományokból, és a jövőt anticipáló ideológiákból nem 
lehet újat teremteni.

A Kós Károly Egyesülés feladatának tekinti, hogy a 
kormányváltással most bekövetkező ingalengésben megta
lálja az egyensúlyt; képes legyen a megtörténi és a megtör
ténhetett volna együttlátására.

1989 után a szabad választásokkal hatalomra került 
kormányzó párt vállalta annak felelősségét, hogy megoldja 
a társadalmi átalakulások egyik legsürgetőbb kérdését: mi 
történjek a nép vagyonával. Megtörténhetett volna, hogy a 
magántulajdon és a „társadalmi” tulajdon visszásságainak 
tapasztalataiból a termelőeszközök vagyonjoga helyett meg
születik a használatukat biztosító szociális törvény. Koráb
ban Európában (Rudolf Steiner), és nálunk is (Liska Tibor) 
történtek már ezirányban kezdeményezések.

Most a szociál-Iiberális pragmatikus politika egyik leg
fontosabb feladata a költségvetési hiányt pótló, szociális fe
szültségeket enyhítő, vagy szinten tartó, export-orientált 
adórendszer kidolgozása.

A kommunista rendszer adminisztratív gazdasági irá
nyítása mindenki számára áttekinthető, egyszerű, de az élet
től teljesen elidegenedett szisztéma volt. Az adórendszer, ha 
a politika szolgálatába állítjuk, rendkívül rafinált hatalmi 
eszközzé válhat, mivel az emberek számára áttekinthetetlen, 
és az értelme moralizáló ideológiával helyettesíthető. Ilyen
kor a szakembereknek csak az a feladatuk marad, hogy ész
revétlenül bevételeket teremtsenek az állam számára, azu
tán pedig növeljék ezeket.

Az adóztatás formája és módszere valójában része a 
„hogyan akarunk együttélni a társadalomban?” kérdésre 
adott válasznak. Arra a kérdésre kell tehát válaszolnunk, 
hogy „hogyan szolgálhatja az adórendszer a mai, nemzeten
ként és kontinentálisán államokba és államközösségekbe ta
golt emberi társadalmat?”

Most, az új adópolitika életbelépésének idejében sze
retnénk emlékeztetni az olvasót egy magyarországi „meg
történt, és megtörténhetett volna”-eseményre.

Az 1989-ben -  a kelet-európai rendszerváltások évé
ben -  Heidelbergi nemzetközi fogyasztási adó kongresszus 
alkalmával munkacsoport alakult Konzumorientierte Neu- 
ordnung dér Steuersystems (K.N.S.) néven. A csoport azt a 
célt tűzte maga elé, hogy kormányoknak és pénzügyi szak
embereknek tanácsokat és szolgáltatásokat nyújt a modem 
piacgazdaságnak megfelelő adóreform kidolgozásához és 
megvalósításához. A csoport tagjai úgy gondolták, hogy a 
fiatal kelet-európai demokráciáknak gazdaságaik optimális 
fejlődése érdekében feltétlenül szükségük van ilyen támo
gatásra. Nyilvánvaló, hogy ehhez össze kell hangolni a gaz
dasági tevékenységet és az adórendszert. Még nyilvánva
lóbb, hogy a piacgazdaság az állami pénzforrások igénybe
vételének mai mértéke mellett csak olyan adórendszerrel 
működhet optimálisan, mely garantálja a jövedelmek nem 
fogyasztásra szánt részének adómentességét Ezért a fejlődő 
piacgazdaságok számára rendkívül fontos -  sőt alapvető -  
követelmény, hogy a megtakarításokat és a vállalkozásokba 
történő befektetéseket ne büntessék adóztatással.

A K.N.S. csoport már 1989 őszén felvette a kapcsola
tot azokkal a magyar és lengyel szakemberekkel, akik or
szágaikban az adóreform megvalósításán munkálkodtak. így 
került sor 1990 március 19-20-án Budapesten Manfred Rose 
(a heidelbergi egyetem professzora) kezdeményezésére egy 
kétnapos konferenciára, melyen magyar és német pénzügyi 
szakemberek vettek részt. A konferencia témája A magyar 
adórendszer reformja volt. A magyar vendéglátók -  vala
mennyien jelentős pozíciókat betöltő, ismert szakemberek -  
hat előadásban foglalkoztak a korábbi adózási formák ta
pasztalataival (forgalmi adó, vállalkozói nyereségadó, sze
mélyi jövedelemadó), és a továbblépés lehetőségeivel.

Az 1988-89-es magyar adóreformot az alábbi célkitű
zésekkel dolgozták ki:

- a régi forgalmi adót értéktöbblet-adóval pótolni,
- folébreszteni a lakosság adó-tudatát a személyi 

jövedelemadóval,
- a magyar adórendszert az európaihoz közelíteni,
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- az egész adórendszert áttekinthetőbbé, 
konzisztensebbé tenni (torzítások elkerülése).

Mindezt lehetőleg úgy elérni, hogy senkit ne érjen 
veszteség; a vállalkozások és háztartások adóterhei ne növe
kedjenek, ugyanakkor ne csökkenjen az állam adóbevétele 
sem. Jelentős problémaként merült fel, hogy a forgalom 
után kell adózni, mely forgalom nem biztos, hogy pénzben 
realizálódik, illetve a magas infláció következtében a ké- 
só'bb realizálódó fizetés veszteséget okoz az adózónak -  
nem is beszélve a behajthatatlan tartozásokról.

A budapesti konferencián hat német professzor és vál
lalkozó tertott előadást az adórendszer fogyasztás-orientált 
szisztémában történő továbbfejlesztéséről. Dr. Gadó Ottó, 
akinek jelentős szerepe volt az 1988-89-es magyar adóre
form kidolgozásában, valamint az Adóhatóság és a Pénz
ügyminisztérium több munkatársa nagy érdeklődést muta
tott az elhangzott reformjavaslatok iránt, addigra ugyanis 
világossá vált, hogy az érvényes adórendszer nem szolgálja 
a magyar gazdaság lehetséges gyors fejlődését.

Az egyik legjelentősebb előadást Benediktus Hardorp, 
heidelbergi könyvvizsgáló és adószakértő tartotta. Szerinte 
a helynek és a komák megfelelő adórendszer, melyet a tár
sadalom polgárai méltányosnak és önkéntesnek tekinthet
nek, meg kell hogy feleljen a mindenkori társadalmi tudat
nak. „Az adóztatás történetét is ilyen társadalmi tudat-lépé- 
sek kifejeződéseként érthetjük m eg'' A jelenlegi és jövőbeni 
adórendszer nehézségei abból adódnak, hogy tudatváltás 
korszakában élünk, amelyben a régmúlt időkből eredő for
mák akadályozóan lépnek fel.

A teokratikus társadalmak uralkodói, s később az Isten 
kegyelméből uralkodó király legitim uralkodók voltak; az 
alattvalók elfogadták adóintézkedéseiket, ha olykor ellen
keztek is. A hierarchikus uralom a meglévő társadalmi erő
forrásokra támaszkodott, és közvetett, kevéssé differenciált 
adóztatást alkalmazott (földbirtok nagysága, utcára néző ab
lakok száma, az aratás mennyisége, stb.). Az adóztatás füg
getlen volt az egyéni teljesítőképességtől, s ezáltal védte a 
teljesítményt.

Jelentős tudatváltozás következett be, amikor az adóz
tatásnál az egyes ember gazdálkodásának eredményét vették 
figyelembe. Ehhez szükség volt a könyvelés időközben el
sajátított technikájára. „Kialakult egy tudatforma, mely az 
egyedet helyzetével (sikerével vagy kudarcával) látja az ál
lamhoz viszonyulni, és ebből kiindulva próbálja megmérni. 
Ebben a kialakuló megváltozott mérték-tudatban bizonyos 
fokig  a felvilágosult monarchia tudat-állapota áll előttünk, 
mely felteszi a kérdést: hogyan adóztassa igazságosan alatt
valóit, milyen áldozatot várhat el tőlük. Emőgőtt alig merül 
fe l  az a kérdés, hogy mekkorák az államháztartás szükségle
tei, és nem is gondolják, hogy ez a nyilvánosság ellenőrzése 
alá tartozik.

Ez az ellenőrzés azonban a parlamentarizmus kezde
teivel éppen e folyam at revén fejlődik ki: az adóztatás, mint 
közügy szabályozása során. A jövedelemadó (...) és kiegé
szítésül a vagyonadó (mint jövedelem-ellenőrző adó) lesznek 
(...) az adóztatás új formái."

„A közvetlen adóztatási forma ebben a tudati állapot
ban jön  létre '' A régi formák tovább léteznek az új, korsze
rű formák mellett, „kialakul annak a tudata, hogy az egyedi

adóalanyt teljesítőképessége szerint kell és lehet adóztatni. 
(...) éppen ezen adóztatási forma ész- és célszerűsége tekin
tetében manapság kétségek merültek fel, mivel a társadalmi 
tudat elkezdte felfogni, és alaposan vizsgálni az összgazda- 
sági összefüggéseket. Hogyan fe jti ki hatását egy adóztatási 
forma a konjunkturális ciklusra? Hogyan hat a gazdasági 
növekedésre, a társadalmi foglalkoztatottságra?"

A felmerülő kérdések egy újabb tudatváltás irányát 
mutatják. Ebből a felismerésből kell megtenni azokat a lé
péseket, melyek az adóztatást a jelenben és a jövőben a tár
sadalmi tudat változásának megfelelővé teszik. Ez azt jelen
ti, hogy az adózás az ösztársadalmi értékteremtést szolgáló 
elosztási eljárássá válik.

Az első ezirányban megtett lépés a forgalmi adó több- 
letérték-adóvá való alakítása volt (ÁFA), ami a munkameg- 
osztásos társadalmi értékteremtés végéhez kötődik. A több- 
letérték-adó Európa valamennyi országában sikert aratott.

„A többletérték-adó formálisan mindenekelőtt a fo lya 
mathoz mindenkor hozzákapcsolódó értékteremtő lépést, és 
annak mértékét ragadja meg (ezért többletérték-adó); adóz
tatási célja azonban az értékteremtő folyam at vége. (...) Az 
értékteremtő folyamat további fázisai -  vagy maga a fo lya 
mat -  adómentesek kell hogy maradjanak. (...) A végső fo 
gyasztó manapság alapjában tudhatja, hogy mekkora fo r 
galmi adó terheli mindenkori fogyasztását, még akkor is, ha 
az egyes felhasználási módokra eltérő fogyasztási adó-kul- 
csokat róttak ki. Ismeri tehát — ennek az adófajtának — kö
szönhetően -  az összértékalkotásból a közhatalomra eső 
részt, és megtanulhatja, hogy ez az adóztatás az értékterem
tésre vonatkozó társadalmi elosztási eljárás. (...) A forgalmi 
adó ily módon nemzetközileg versenysemlegessé vált; már 
semmilyen befolyást nem gyakorol a vállalatok közti munka- 
megosztás módjára és formájára -  bárhol legyen is a telep
helyük. A vállalatok jog i formája sem já tszik már szerepet 
ennél az adóformánál"

„Vajon az, ami itt egyetlen adófajtánál végbement, ta
nulságul szolgálhat az egész adórendszer számára? Nem 
lenne észszerű, ha azok az adók is, melyek ma még -  mint 
korábban a régi mindenfázis-bruttó-forgalmi adó -  beépül
nek az áruk árába, s ebben az exporttal együtt átlépik a ha
tárokat, ugyanúgy kiemeltetnének az értékalkotás folyam a
tából, és terhük átkerülne a társadalmi értékalkotás végére, 
amint ez a forgalmi adó esetében egy adófajtával már meg
történt? Ez a kérdés egyben az adórendszer fogyasztás- 
orientált újrarendezése felvetését jelenti."

Ennek a rendszernek a kidolgozása (technikai kérdés
ről van szó) lehetővé tenné, hogy a régi, komplikálttá és át
tekinthetetlenné vált adórendszer, melyet csak a specialisták 
ismernek, egy világos, minden állampolgár számára érthető 
és hatásaiban kontrollálható, egyszerű adójoggá váljon. Az 
adókat a finanszírozás igényeihez lehetne igazítani, az adó
kivetést és -ellenőrzést egyszerűen, alacsony igazgatási 
költséggel lehetne megoldani.

Alapvetően érvényes, hogy minden adó bizonyos mér
tékű fogyasztásról való lemondást követel az adófizetőktől. 
Éppen ezért az adózás formájában felismerhetőnek kell len
nie, hogy miért van szükség adózásra, mi az értelme. Az 
egyetlen olyan adózási forma, mely a piacgazdaság haté
konyságát nem korlátozza, a fogyasztás megadóztatása le-
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hét, mert a befektetések és az általuk elért teljesítmények 
maguk is bizonyos mértékű fogyasztásról való lemondást 
követelnek. A fogyasztási adó nem zavarja meg az árak 
irányt jelző szerepét és a versenysemlegességet, Az adózta
tást így a finanszírozás igényeihez lehet igazítani, el lehet 
kerülni a kríziseket, melyek abból adódnak, hogy a forga
lom és a jövedelmezőség nem fedik egymást, és a forgalmi- 
és jövedelemadó megzavarja a gazdálkodást.

Jelenleg a társadalmi munkamegosztás nem a gazdasá
gi adottságokhoz igazodik, hanem az adózás előnyeit és hát
rányait veszi figyelembe. A társadalmi értékteremtés egyé
nek és társadalom közötti felosztása ezáltal áttekinthetetlen
né válik, márpedig csak ha ez áttekinthető, akkor tudja elfo
gadni a társadalom az adóztatást, mint az elosztás össztár
sadalmi szabályozását.

„Egy adórendszer, mely áttekinthetővé teszi a valósá
gos viszonyokat és kitárja ezeket a társadalom tudata előtt, 
lehetővé teszi a társadalom számára az adórendszer megér
tését, igy a vele való együttműködést is. Lehetővé válik, 
hogy a polgár véleményt formáljon, és hogy ennek folytán  
hatékony legyen; egy állam polgárai megérthetik, hogy 
államuk adóztatása a társadalmi élet szükséges eleme, és 
egyben saját megfontolandó közreműködésük eredménye. '’

A jövö modem adórendszere az össztársadalmi érték- 
teremtést szolgáló elosztási eljárás lesz, melyben az adózta
tás az értékteremtő folyamat végére kerülj azaz eltűnik az 
értékteremtés folyamatából, amely így adózási gátak és ösz
tönzések nélkül valósul meg — ezáltal áttekinthetővé és elfo
gadhatóvá válik.

A fogyasztási adórendszer kidolgozásánál természete
sen figyelembe kell venni annak a gazdasági életre gyako
rolt összes hatását, így pl. a tőkeképzésre és -transzferre 
gyakorolt hatásokat. Az adóztatás -  mivel az értékalkotó fo
lyamatból kikapcsoltuk -  a tőkeképzést nem tudja megra
gadni. Azonban „a tőkeképzés fogyasztási adóztatással ösz- 
szekötött megkönnyítése csak akkor lesz elfogadható és 
megvalósítható, ha társadalmunk számol egyfelől a termelé
si eszközök tulajdonának tulajdonformái, másfelől az elfo
gyasztható magántulajdon tulajdonformái különbségévelA  
termelési eszközök tulajdona feladathoz kötötten kell hogy 
létrejöjjön és fennmaradjon, s feladathoz kötötten kell hogy 
áttevődjék a vállalkozói felelősség területére, valamint ilyen 
formában kell, hogy átöröklődjék: ha egy vállalkozó feladja  
vezetői feladatkörét, egy utódot („örököst") kell helyébe ál
lítani, aki ezt a feladatot őutána vállalkozóként -  azaz a 
társadalom megbízottjaként — e l l á t j a (vö.:Liska Tibor)

A tőketranszfer megadóztatása a legostobább dolog, 
mert egy jó  vállalkozó esélyeit csökkenti, de a vállalkozásra 
alkalmatlanokat nem teszi tehetségessé.

Benediktus Hardorp a következő témákra is kitért:
- A nemzeti államháztartás-autonómia problémája a 

föderatív jellegű kontinentális államszövetségben
- A nemzetközi adózás Összehangolásának kérdése, 

figyelembe véve a nemzetek feletti belső piaci 
viszonyok megteremtését

- A társadalmi igazságosságnak megfelelő fogyasztás
adóztatás

- Az adóztatás hatása a társasági jogban előírt 
könyvvitelre és nyilvánosságra

A teljes ismertetés meghaladná a rendelkezésünkre ál
ló kereteket; csak az előadás rövid összefoglalását közöljük:

„A modem társadalom adóügye a többleérték-adóval 
elsőként fejlesztett ki egy olyan adót, amely nem egyedi té
nyékhez, vagy (a vállalatoknál, stb. megjelenő) egyedi gaz
dasági jelenségekhez kapcsolódik, hanem egy össztársadal
mitag meghatározott tényállást tesz meg az adó kapcsolódá
si pontjává. Azt kérdezi: befejeződött már az értékteremtés, 
vagy még nem? A munkamegosztásos társadalmi értékte
remtés befejezte után a magán végfelhasználást akarja meg
ragadni. A forgalmi adó-reform során (amely a régi bruttó- 
forgalmi adót a többletértékadó-formát öltött nettó-forgalmi 
adóval váltotta fe l) -  mint valami évszázadjelzőben -  vilá
gossá vált, mai alapjában a mi társadalmunk adózásügyé
ben érvényesül: az adóztatás áthelyezése az értékteremtő fo 
lyamat végére, az értékteremtő folyam at megszabadítása 
minden adóztatási kényszertől és -formától. Az adóztatás ki
alakítása számára ez azt jelenti: az egész adóztatásnak el 
kell tűnnie a társadalom értékteremtés-áramából, és át kell 
helyeződjék ennek a végére. E zt valósítja meg a fogyasztás
adóztatás.

A fogyasztás-adóztatás a határok fö lö tt is versenysem- 
ieges. Semleges a vállalati formákkal szemben, és nem ter
heli a tőketranszfert. Hatása megkönnyíti a tőkeképzést, és 
felszabadítja az adóteher alól. Lehetővé teszi, hogy egy ál
lamszövetség -  például az EK  — egyedi államai számára a 
nemzeti államháztartás-autonómiát, és tompítja (vagy meg
oldja) az államok közti adóharmonizálás problémáját. Meg
szabadítja a vállalatok gazdasági könyvvitelét a jelenlegi 
adóztatás hamisításra késztető tendenciájától, és (első íz
ben) lehetővé teszi a tényleges teljesítőképesség szerinti a- 
dóztatást. Elősegíti a tőke szociális feladatvállalását (Sozi- 
albindung), amennyiben hozzáillő tulajdonformát fejleszt ki 
a termelőeszközök tulajdona számára, amely figyelembe 
veszi ezen eszközök -  társadalmilag nézve — bizományosi 
jellegét. Elősegíti a társadalom demokratizálódását, mivel 
áttekinthető adózási form ák révén-társadalmi tudatosságot 
alakít ki, s ezáltal hozzájárul az állam és adórendszere tár
sadalmi elfogadottságához. A fogyasztás-adóztatás ezáltal 
oda vezet, hogy a társadalom a maga számára egy ííj tudat- 
képzést hajt végre, vagyis a társadalom intézményesített tu- 
datelemeiben (mint az adózásban) önmagára talál. A társa
dalom így áttekinthetővé vált létformái elősegítik polgárai
nak individuális létkibontakozását; ezáltal tendenciájában a 
társadalmi jó lé t is növekszik -  az egyéneké és az egészé 
egyaránt.

Az 1990-es budapesti tanácskozáson jelen volt a m o
dern magyar adórendszer gondolata, de hiányzott -  vagy ta
lán nem volt elég erős -  a megvalósítás akarata. így jele
nünkben és jövőnk számára együtt él az, ami megtörtént, és 
ami megtörténhetett volna.

Lásd bővebben: Országépítő 91/1 - A földkérdésről (Kálmán István) 
Országépítő 92 /3 -4 - 1989-92 - áttörés Kelet-Közép-Európában

(Kálmán István)
3. PART 93/17 - A szociális organizmus hármas tagozódása és a kelet-

európai áttörés (Kálmán István)
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A VILÁGKIÁLLÍTÁS 
ÚJ HONFOGLALÁS

Lakatos Pál interjúja Makovecz Imrével

Jerzy Nowak lengyel történész mondta nem is olyan ré
gen a magyar választásokra utalva: az M DF abban tévedett, 
hogy azt hitte, Kossuth népével van dolga, közben Kádár Já
nos népével kellett szembenéznie.

Én ezzel a véleménnyel nem értek egyet. Nem értek 
egyet azzal, ha egy négyéves történelmi időszakot utólag 
minősítenek. Azért nem értek egyet, mert én nem négyéves 
időszakokban élek, hanem születtem valamikor, és nem tu
dom, mikor fogok meghalni, és ezalatt az idő alatt élni sze
retnék. Az a legfontosabb számomra, hogy azt az időt, amit 
itt töltök, a lehető legszebben és legjobban töltsem el.

Vagy talán legtisztességesebben, ami ugyanazt jelenti?
Én nem használtam ezt a szót, a tisztességet, mert sza

bad ember szabja meg a saját erkölcsének az alapját. És ez a 
tisztesség erkölcsi kategória. Tisztességről azért nem beszé
lek, mert elsősorban szerintem az életünkhöz kedv kell és 
hit; kíváncsiság és törekvés.

Engedelmével akkor Dosztojevszkijt idézem, a Kara- 
mazov testvéreket, és megint csak beszéljünk a népről. Ott 
hangzik el, hogy ha a nép választhat boldogság és szabad
ság között, akkor mindig a boldogságot választja.

Én is a boldogságot választom, és a boldogságnak 
egyetlenegy komoly feltétele van az én számomra, hogy a 
boldogság átéléséhez személyemre szabott, megfelelő belső 
szabadság mindig adott volt. Noha, nem titkolom, nagyon 
sok olyan hatás ért életemben, amely ezt a belső szabadsá
got újra és újra megkérdőjelezte. Sőt, nemcsak belső, ha
nem külső is. Visszatérve az eredeti kérdésre: az elmúlt 
négy évre vonatkozó Nowak-féle kritikával azért nem értek 
egyet, mert ez a történet nem fejeződött be, és nem négy 
évvel ezelőtt kezdődött. Az én számomra akkor kezdődött, 
amikor kinyílt a szemem és a saját életemet kezdtem el élni, 
és ez nagyon régen volt már. Ez az élet folytatódik tovább. 
Úgy gondolom, hogy Antall József és társai mindent meg
tettek ami tőlük tellett, a kíméletlen és szorító; nem a felszí
nen működő erők tevékenysége ellenére is. Magyarország 
az elmúlt négy év alatt -  kedvemre -  csodálatosan megvál

tozott, és a népnek a kedve hatalmasan megnőtt. Azonban -  
és ezért sem a népet, sem az elmúlt kormánynak a tevé
kenységét nem szeretném kritizálni -  úgy van, ahogy van, 
és értem, hogy mit lehetne erre mondani — vagy gondolom,
-  akkor miért nem választotta meg újra? Mert nem válasz
totta meg.

Akkor most egy egyszerű kérdés. Kiváncsi voltam, 
hogy az a Békés megye, amelyik például földben, értékben, 
mezőgazdaságban az elmúlt négy évben nagyon sokat ka
pott, miért fordult az előző kormány ellen? Döbbenetes volt 
számomra egyetlen mondat: Azért, mert ezek nem vették át a 
disznómat. Nem kritizálni akarok én, inkább gondolatokat 
előhozni, olyan gondolatokat is, amivel az ember találkozik, 
és az imént a szabadságról volt szó. És bizony eszembe jut, 
amikor Antall József és Für Lajos a Kremlbe mentek, és 
nem tudták, hogy esetleg onnan visszajönnek-e. Amikor itt 
az orosz csapatok kivonulásáról volt szó.

Az Antall-féle küldöttség bátor és hős férfiakból állott, 
akik a legjobb hitük szerint történelmi feladatot vállaltak 
föl, és méltón ezt a feladatot teljesítették. Noha nagyon ér
dekes és különös módon azt mondhatnánk, hogy az ember
nek a személyes életében nincs miért felépíteni egy életraj
zot nemesre, szépre, hiszen meg kell halnia. Mire való ak
kor ez a törekvés? Ennek ellenére úgy gondolom, hogy egy 
ország lakossága, amelyet sajátos módon az elmúlt hetven 
év során többször is lefejeztek, tehetséges emberei elmen
tek, sokszor nagy tömegekben, sokszor csak csöndben és 
észrevétlenül, egy ilyen országnak nem tud kialakulni stabil 
és erős, egymásra támaszkodó vezető rétege. Aki ma töré
keny, háttér nélküli, gyakrabban éli át a magányosságot, 
mint a sokak által támogatott szószóló szerepét. Egy ilyen 
országban hinni, egy a jövőre képes társadalomban, rendkí
vül merész és szürrealisztikus dolog, és aki erre vállalkozik, 
hősnek mondható. Ezért, akik dolgoztak, elképesztő törté
nelmi feltételek mellett tették; gondolok Trianonra, gondo
lok az utódállamok kemény titkos diplomáciai munkáira, 
gondolok a Nyugat ismert taktikájára és módszereire Kö- 
zép-Európával kapcsolatosan, melyek egy jottányit sem vál
toztak az elmúlt hetven év alatt. Hitegetünk, aztán minden
kit magára hagyunk. Elindítani ebben egy folyamatot, és 
hinni abban, hogy ez az ország fel fog emelkedni, méghoz
zá azok szerint a normák szerint, amelyeket ezek a férfiak a 
legjobb hitük szerint maguk elé állítottak; ismétlem: szür
realisztikus vállalkozás, minden megbecsülésem és tisztele
tem ezeké.



Most emlékművei állít ebben a beszélgetésben?
Nem, hanem azt hiszem, hogy ha a beszélgetésünk úgy 

folytatódik, ahogy képzelem, hátteret állítok egy olyan kér
désnek, amelyet lehetséges, hogy fel fog tenni: hogy hogyan 
érzem magam most. Nem emlékművet állítok. Ők a kortár
saim voltak, ez az a futballcsapat, amely a magyar történe
lemben a legmagasabb kvalifikációt fogja elnyerni, termé
szetesen, ha lesz magyar történelem. Nagy László mondta, 
hogy csókolom őket, mármint a jövendő embereket, ha lesz 
arcuk még. Szóval, ahogy feltettem magamnak a kérdést: 
hogy vagyok? Köszönöm, jól. Ezt azért válaszolom így, 
mert soha senkitől kegyelmet nem kértem; az életemet foly
tatom úgy, ahogy tudom, és ahogyan ez lehetséges.

Makovecz módra, vagy változtatva, igazodva, mint te
szik ezt nagyon sokan?

Az életformámra vonatkozóan változtatási kényszerem 
nincs, mert azon nem tudok, és nem is akarok változtatni. 
Környezeti erők természetesen megpróbálnak arról az útról 
eltéríteni, ahol szeretek járni. Egyre kevesebb munkám van. 
Ha van, akkor politikai erőkkel igyekeznek megakadályoz
ni. Én képviselője vagyok valaminek, szívós, mozgalmas és 
kitartó képviselője. Egyfajta magyarországi minőségnek va
gyok a képviselője. S mint ennek a katonája és képviselője, 
amíg élek, az álláspontomat nem fogom megváltoztatni.

Hol tudja képviselni, ha a szava nemigen hallatszik, 
hogyha -  mint említette — munkát kevesebbet kap?

Mivel munkában is megmutathatom a hitemet, ott, 
ahol élek. Annyi munkám mindig lesz, hogy örömömet 
megaláljam benne. Feltételezem legalábbis. Csak a sötétség, 
a negatívum az, amelyik minden erővel arra törekszik, hogy 
közvetett befolyásolási területeket építsen ki a maga szá
mára. Mert belül üres. Mert nincs igazi mondanivalója ön
maga és a világ számára. Az a nagy, hisztérikus tömeg
kommunikációs struktúra, amely behálózza a világot és egy 
dezinformációs rendszert épít ki, az a sötétség tulajdonában 
van. Nincs nagy szükség arra, hogy ebben a rendszerben 
kellő súllyal, kvázi sztárként befolyásoljam az embereket.

Ön hősöket említett. Beszélt a lélekben tizenötmillió 
magyar miniszterelnökéről, s közben felidéződnek bennem 
az elmúlt napok eseményei, amikor a diaszpórában élő ma
gyarság néhány képviselője azt mondta, hogy velük az el
múlt négy évben az a magyar kormány nem törődött. Aztán 
hallom a határon kívüli magyarság képviselőinek a szavát 
is, akik azt mondják, hogy megkülönböztetés volt; a magyar
sággal való törődés csak az anarchiát hozta elő.

A Duna TV létrejött abból a célból, hogy azokon a vi
dékeken, ahol magyarul nem hangzik el semmi, sem a rá
dióból, sem a televízióból, ott az emberek, akik magyarok
nak érzik magukat, ezt nézhessék. Entz Géza vezetésével 
kiépült egy támogatási struktúra az elmúlt négy évben, és 
működött, méghozzá tapintatos és jó  kapcsolati rendszert 
épített ki a szomszéd országokkal, és nagyon komoly sike
reket ért el. Magyarország és a szomszéd államok közti vi
szony nem romlott az elmúlt négy év alatt, sőt konkréttá 
vált, és megegyezések alapján nagyon sok mindent lehetett 
tenni a szomszéd országokban élő magyarokért.

Bár a gőgös politikát sokan vádolták és azt mondták, 
hogy semmit nem léphettünk előre, egy jottányit sem, mert 
hiszen az alapszerződések nem köttetnek meg addig, míg az 
ottani magyarság kérdése nem rendeződik.

Nem szívesen foglalkozom azzal az elkötelezett újság
írói haddal, amely az elmúlt négy év során nemcsak a ma
gyar kormányra, hanem rám személyesen is sok mocskot, 
szennyet, hazugságot mondott a magyar bíróságok hallgató
lagos támogatásával. Amennyiben nem derül ki, hogy mi az 
értékes és mi az értéktelen, hogy mi a jó  és mi a rossz, ha
nem engednek az úgynevezett fogyasztói struktúrák óriási 
nyomásának, akkor Magyarország csőcselékké változik. 
Egy olyan, irányítható, értékeket nem ismerő, pillanatnyi 
befolyásoltság alapján döntő -  idézőjelben mondom a dön
tést -  emberek tömegévé, akikkel mindig azok számolhat
nak, akik kódolt szövegeket mondanak az embereknek, és 
egy soha nyilvánossá nem tett, be nem vallott cél érdekében 
bomlasztják fel azokat a nemzeti struktúrákat, amelyekből 
felépül az emberiség.

Nézelődöm itt a szobájában. Az alkotásairól készült 
fényképeket látok. Itt van a sárospataki gimnázium, és itt 
van a sevillai világkiállítás magyar pavilonja. Budapesten 
1996-ra nem lesz Makovecz-pavilon a világkiállításon?

Semmiképpen sem lett volna. A magyar pavilon terve
zését egy kollégám pályázaton elnyerte. Nagyon szép pavi
lon. Természetesen az épült volna meg. Én nem veszek 
részt pályázatokon, csakis konkrét megbízatásokon dolgo
zom, mert számomra a munka bizalmi kérdés. Tehát a se
villai magyar pavilon tervezését sem pályázaton nyertem el.

A kérdés és a mondat természetesen a világkiállításról 
szólt volna inkább.

Végtelenül sajnálom, hogy nem lesz Budapesten világ- 
kiállítás; hogy az új kormány ezt nem akarja, nagyon primi
tív üzleti kérdésnek érzem. Nagyon szeretném tudni, hogy



ki fogja megszerezni a világkiállítás rendezésének a jogát 
azután, hogy erről Magyarország lemond. Bizonyos sejtése
im és információim persze vannak, amelyekről azonban 
nem szívesen beszélek.

Nem Torontóra gondol?
Nem gondolok semmire. Arra viszont igen, hogy egy 

ilyen világkiállításnak a megrendezése nemcsak azért fontos 
egy ország számára, mert hallatlan üzlet, óriási bevételt je 
lent, hanem mert Magyarország esetében az emberek hitét, 
önbecsülését megfelelő magaslatokra tudta volna vinni. A 
magyarországi sajtó nem tájékoztatja Magyarországot arról, 
hogy milyen lelkes, milyen áldozatos, milyen rendkívüli ér
dekes felkészülési mozgalom indult el Magyarországon 
minden megyében, az ország különböző tájain, még a kis 
falvakban is.

Ezerhárom elfogadott pályázat, több, mint négyezer 
esemény, rendezvény; ez a terv 1996-ra a vidék Magyaror
szágán. Valamint még azt is elmondhatom, hogy a Világki
állítási Programiroda mérhetetlenül nehéz körülmények kö
zött érte el azt, amit elért, mivelhogy a kormány annak ide
jén  kénytelen volt egy szervezeti kompromisszumba bele
menni, ami azt jelentette, hogy nemcsak a Világkiállítási 
Programiroda jö tt létre, hanem a fővárosnak is létrejött egy 
ilyen programirodája, és azonos súllyal, puvoárral rendel
keztek. Ami egy világkiállítás megszervezésénél életveszé
lyes, mert a világkiállítás az honfoglalás. Ahol nem álde
mokratikus, pluralista struktúráknak kell működni, hanem 
kifejezetten a megvalósulásra orientált központi irányításra 
van szükség ahhoz, hogy a dolog megvalósuljon. Mint min
den nagy beruházásnál. Ennek ellenére sikerült Pataki 
Etelkának hallatlan jó  ritmusban, jó  időben olyan helyzetbe 
hozni a világkiállítás programját, hogy sikerrel megvalósít
ható legyen. Ez az egyik. A másik, tekintettel a feszült, ál
landó politikai támadásokra, én titokban támogattam Pataki 
Etelkát ebben az egész ügyben. Magam nem arra hajtottam, 
hogy épületeket tervezzek mindenáron, hanem arra, hogy 
segíteni tudjak. Ebből a célból először harmadmagammal 
megfogalmaztuk a világkiállítás filozófiáját és célját egy ta
nulmány formájában. Ebből a tanulmányból, ebből az üze
netből nyolc építész, az ország legjobb építészei közül 
összeválogatott munkacsoport kidolgozott egy úgynevezett 
masterplan-1, egy mestertervet, amely a világkiállítás esz
mei, fizikai tartalmát hordozza. Ez a terv elkészült. Ennek a 
lényege röviden a következő: a Haller utcát egy gyaloghíd 
köti össze a világkiállítás centrumával. A budai hídfőnél

egy 140 méter átmérőjű lézerkarika jelenik meg, amely 
lebeg a világkiállítás területe fölött. Ez a lézerkarika a N a
pot jelképezi. A 140 méter átmérőjű karika vetülete egy 
vásárteret jelöl ki a terület középpontjában; ezt a területet 
hét pavilon veszi körül nyugatról, amelyben a hét vezérnek 
megfelelő hét táj képviseletében épült volna meg egy-egy 
ház és ezeket hét lézersugár kötötte volna össze a Nap szim
bólumával. Ezek mögött a házak mögött háromnegyed kör
ben a nemzetek pavilonjai lettek volna elhelyezve, tengely
ben a magyar és az osztrák pavilonnal, amelyek kiemelt 
jelentőséget kaptak. Ez a nagy körút nyolc pár toronykapu
val volt felékesítve, amelyeket egy zöld fal kötött össze, és 
mintegy a Dunára orientálva, és a Nap felé tekintve mutatta 
volna be azt, amit ez a világkiállítás be akart mutatni. Ezen 
a központi, 140 méter átmérőjű téren napi vásárok lettek 
volna, ahol az egyes nemzetek a saját tudásukat, ajándékai
kat, üzeneteiket tették volna ki középre. Amikor a világkiál
lítás bezár, a Napnak ez a szimbóluma fokozatosan eltávo
lodik az ég felé, megszakadnak a szálak, amelyek lekötik a 
hét vezér házához, a hét tájházhoz, és ezzel befejeződik a 
világkiállítás. Erre a koncepcióra mondta Horn Gyula és 
Pető Iván, hogy egyébként sem volt üzenete ennek a világ- 
kiállításnak. Nem tudom, hogy ezek az urak tudnak-e rajzot 
olvasni. Kellőképpen tájékozottak voltak-e erről a dologról? 
De az az érzésem, hogy nem is érdekelte őket. Nem érde
kelte őket, hogy micsoda kiemelkedő ünnepet jelentett vol
na ez egy felfelé törő lakosság számára. Mennyi büszkesé
get, mennyi elégedettséget, milyen gazdasági, politikai és 
kulturális mozgást eredményezett volna ez az országban a 
legutolsó kis falutól Debrecenen át Kaposváron keresztül 
Budapestig. Mert az országban ezzel a kiállítással párhuza
mosan események zajlottak volna le. Ünnepelt volna az or
szág; ország-világ előtt. Ezt nem kívánták azok az urak, 
akik most ezt az országot vezetik. Amit okként elmondtak, 
az nevetséges, és még politikai értelemben is kikezdhető és 
gyenge.

(Az interjú elhangzott a Magyar Rádió Vasárnapi Újság 
című műsorában, 1994. augusztus 14-én. A szöveget a Heti 

Nemzeti Újság augusztus 26-i számából vettük át. Makovecz 
Imre nyilatkozata a világkiállításról az Új Magyarország

szeptember 13-i számában olvasható.)

Kaputornyok terve a budapesti világkiállításhoz



AZ EXPO VATIKÁNI 
PAVILONJÁRÓL

Hankó Ildikó interjúja Török Ferenccel

A Vatikán Állam elfogadta a Magyar Köztársaság 
meghívását a világkiállításra. Török Ferenc Ybl díjas épí
tész, egyetemi tanár kapott megbízást a vatikáni pavilon ter
vezésére.

Hogyan fogadta a világkiállítás esetleges elmaradásá
nak hírét?

Lehangoltan, hisz kifejezetten bizakodó voltam, ami
kor meghallottam, hogy egy öttagú bizottság vizsgálja az 
EXPO ügyét. Baráth Etele -  a bizottság vezetője -  nagyon 
kiegyensúlyozott, reális értékelést adott, amiben nagy meg
becsüléssel említette az előző kormánybiztos asszony, és az 
Expo Kft. Iroda munkáját. Pozitívan nyilatkozott a megva
lósíthatóságról is. Tgaz, a túlzott optimizmust fékezte azzal 
a megjegyzésével, hogy mindez semmit sem jelent, hiszen a 
kormány dönt. És valóban, meglehetősen rövid kormány
ülés után a világkiállítás felfüggesztése mellett voksoltak, 
helyette valami ködös pótcselekvést Ígérve. Ehhez az elha
tározáshoz kell egy parlamenti döntés is; ez az egyedüli re
ményem.

Hogyan kapott Ön megbízást a tervezésre?
Az idő rövidségére való tekintettel a Magyar Katolikus 

Püspöki Kar pályázatot hirdetett meg, amelyben az egyház
megyés püspököknek egy-egy általuk jónak tartott építészt 
kellett megnevezniük. Miután a nevem négy esetben is sze
repelt, engem bíztak meg az első lépésben a tanulmányterv 
elkészítésével. Később be kellett mutatni pavilon építészeti 
arculatát és eszmeiségét megfogalmazó tervet. Miután ez 
tetszést aratott, ettől kezdve már „élesben” ment a munka.

M it közvetítene a látogatók fe lé  ez az épületegyüttes?
Az épület a Vatikán Állam pavilonja lett volna; utó- 

hasznosításban pedig templom. A világkiállítás jelmondata: 
„kommunikáció egy jobb  jö vő ér t. Azt próbáltuk megfogal
mazni, hogy Isten már évezredek óta kommunikál az embe
riséggel, több-kevesebb sikerrel, és ennek a párbeszédnek 
lenyomatait őrzi az egész építészettörténet. Ennek a kom
munikációnak része a katakombák művészete és az ókeresz
tény és középkori bazilikák. Munkatársaimmal az alsó 
szintre egy altemplomot terveztünk katakombákkal, ezt kö

veti egy oratoriális középkori szentély, amit egy keresztút 
ölel át; a kupolaszerkezet és a lefedés -  utóbbi vörösréz -  
már a kortárs építészet nyelvén beszél.

M it tartalmazott volna az épület belseje?
Részben a Vatikán, részben a szomszédos országok, 

részben pedig a hazai egyházművészet legszebb kincseit tár
ta volna a látogatók elé. A tervezés során mindvégig szem 
előtt tartottuk, hogy ez ne múzeum legyen. A hangsúlyt egy 
központi történésre helyeztük, amely az evangelizációt hi
vatott megfogalmazni, Az Angyali Üdvözlet, amelynek so
rán Gábriel arkangyal közli Máriával Jézus születését; a leg
szebb kommunikáció Isten és az emberiség között. Éppen 
az EXPO „lefújásának” küszöbén gondoltunk arra, hogy el
kérjük a turini leplet a Vatikántól. Olyan ereklyéről van szó, 
amit a hit erejével, a kétség bizonytalanságával közelíthe
tünk meg. Óriási tömegeket vonzott volna.

Az EXPO elmaradását gazdasági okokkal indokolják. 
Mennyibe kerülne ez a pavilon,  és ki fizetné?

A legelső kalkuláció alapján százötvenmillió forintba. 
Ez nem sok; elég visszafogottak voltunk a program szer
kesztésével. Ez gyakorlatilag egy ötszáz m2-es templomot, 
illetve kiállítótermet jelentene; az altemplomot később ur
natemetőként lehetne hasznosítani. Csatlakozik az együttes
hez egy kis plébánia, ami az EXPO idején tájékoztató infor* 
mációs központ lehetne. A magyar egyház építette volna fel 
a Vatikán támogatásával.

A kormány döntése után leálltak a munkálatokkal?
A munka nem állt le; folyik az engedélyezési eljárás. 

A tenderdokumentáció alapján versenyfelhívással fordul
tunk a kivitelezőkhöz; a héten érkeznek be az ajánlatok. A 
közeit napokban szeretnénk kitűzni a telket. Igyekszünk úgy 
dolgozni, mintha semmi sem történt volna.

Engem mindig bosszant, amikor a politika csak a gaz
daságról beszél. A „gazdaság” ugyanis már egy eredmény: 
egyéni és közösségi erőfeszítések eredménye. Sokkal fonto
sabb lenne a morális oldalról beszélni. Nekem soha, egyet
len templomom sem épült volna meg, ha egy tiszta gazdasá
gi helyzetre vártam volna. Amikor egy cél érdekében az 
emberek összefognak, az ügyet sajátjuknak tekintik, az gaz
dasági értékké is válik. Jelenleg a sült galambot teső tár
sadalom bénultsága érződik, amely minden gazdasági szű
kösségnél nyomorúságosabb. Ilyen határozatokkal a civil 
szférát kötik gúzsba, pedig ennek mozgása nagyon hiányzik 
Magyarországon.

(A teljes interjú megjelent a Magyar Nemzet szeptember 1-i számában.)



FARKAS GÁBOR MUNKAI

Főtér Északi Térfal Üzletház, Kecskemét (B. Tóth Jánossal)

Ebben a számunkban a Kecskeméten dolgozó Farkas Gábort és a vele kapcsolatban álló fiatal kecskeméti építészeket mutat
juk be. Szeretnénk képet adni egy építészetileg sajátos színt és magas minőséget képviselő szellemi-szakmai közösségről. 
Kecskemét a hetvenes években került az építészeti figyelem középpontjába. Eredeti elképzelésünk szerint a főszereplővel, 
kerényi Józseffel készült interjú állt volna a mostani bemutató előtt -  elfoglaltsága miatt azonban erre sajnos most nem 
kerülhetett sor. ígérete szerint segítségével a közeljövőben a mai kecskeméti helyzet előzményeiről is beszámolhatunk. 
Farkas Gábornak elsősorban a legutóbbi években készült terveit közöljük. A kecskeméti fiatalokat Farkas Gábor kérte fel 
arra, hogy egy-egy oldalnyi összeállítást készítsenek terveikből. Olyan kollégák mutatkoznak így be, akik az elmúlt években 
vele közösen dolgoztak, vagy tevékenységükkel' belatartoznak a sajátos kecskeméti vonulatba, amelyet a helyi hagyomány 
tisztelete és vállalása, hangsúlyozott kontextualizmus és a korszerűség mindebbe beleágyazódó igénye jellemez.
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FARKAS GÁBOR

1944 Kiskunfélegyháza 
Diplomái 1967 BME,
1977 építési-gazdasági szakmérnök

Munkahelyek:
1967-75 Bács-Kiskun Megyei Építőipari V.
1975-90 Bács-Kiskun Megyei Tervező V.
1990-93 Farkas, öveges & G, Nemes Építésziroda
1990-_____ Farkas & Guha Építésziroda_____________

J e le n t ő s e b b  é p í t é s z e t i  m u n k á k :
400 fh. munkásszálló, Kecskemét, 1973 
Kiskunsági Nemzeti Park székháza, Kecskemét, 1975-76 
Egészségügyi gyermekotthon, Gara, 1978 
Közúti határátkelő állomás, Tompa, 1978 
Történelmi főtér rendezése, Kecskemét, 1978 (Dr. Mayer 

Antallal)
24 tt. általános iskola, Kiskunfélegyháza, 1978 
Szerszámgépipari müvek telepe (bemutatóterem, műhely 

csarnok, golyósorsó-üzem), Kecskemét, 1980 
Kiskunsági Nemzeti Park fogadóháza, Kecskemét, 1981 * 
Megyei Könyvtár, Kecskemét, 1981-83*
Szabadidőközpont (szálloda, büfé, móló), Kecskemét,

1981-84 (Albrecht Lászlóval)
Gabonaforgalmi irodaház, Kecskemét, 1982- 
Tóth-kúria műemléki felújítása, Kunszentmiklós, 1982 
Református imaterem. Kiskunhalas, 1984 
Három Gúnár fogadó-étterem, Kecskemét, 1984 

(Albrecht Lászlóval)
IBUSZ-iroda, helytörténeti múzeum, Kiskőrös, 1985 

(Tóth Czifra Tamással)
Buszpályaudvar, Kecskem été985 (Vásárhelyi Dániellel) 
Móricz Zs. u. 2-4 üzlet-, iroda- és lakóház, Kecskemét,

1984-85 (építész munkatársak: Boros Pál, Vas Tibor) 
Katona József Színház felújítása, Kecskemét 1985-86 

(Boros Pállal)
Három Gúnár Szálloda, Kecskemét, 1987 
Dobó körút 92. lakó- és üzletház, Kecskemét, 1987-88 

(Vásárhelyt Dániellel és Tóth Czifra Tamással) * 
Főtér, Északi Térfal Üzletház, Kecskemét, 1988-89 

(B. Tóth Jánossal)
HBH söröző-sörfőzde-üzletház, Kecskemét, 1988-89 

(Pankotai Gyulával)
Üzlet- és lakóház, Kalocsa, 1990 (Bozsódi Csabával) 
Vámhivatal, Kiskunhalas, 1990, (Tóth Czifra Tamással) 
Üzlet-irodaház, Kiskunfélegyháza, 1991 (Öveges Lászlóval) 
„HE KypUTb/'-diszkó, Kecskemét, 1992 (Venczel Tamással) * 
Üzlet- és lakóház, Kecskemét, Március 15. u. 1992 

(Brenyó Péterrel)
Hősök tere felújítása, faluház rekonstrukció, Újhartyán, 1992 
Üzletház, Baja, Eötvös utca, 1992-93 (Öveges Lászlóval) 
Belvárosi üzletház, Kecskemét, Csányi utca, 1992-93, 

(Öveges Lászlóval és az alkotócsoporttal) **
„Új tanyacsárda" Lajosmizse, 1992 (Ligetvári Istvánnal) 
Üzlet- és irodaház, Kiskőrös, főtér 1993

(öveges Lászlóval és az alkotócsoporttal) **
Ricsovári major épületei, Lajosmizse, 1994 **
Lakó- és üzletház, Izsák, főtér 1994

* -  nem épült meg ** -  jelenleg épül

Belsőépítészeti munkák:
FLÖRT fehérneműüzlet, Kecskemét, 1992
„E" Galéria, Kecskemét, 1992
Jó Gazda Bank- és Zálogház, Kecskemét, 1993
„101 Kiscipő" cipöbolt, Kecskemét, 1993
Riviéra Pizzeria-presszó, Tiszakécske, 1994
Poszter galéria -  optikus szaküzlet, Nagykőrös, 1994

Családi házak:
Iványi-ház, Kecskemét, 1968; Lesi-ház, Kecskemét, 1980; 
Klein-ház, Kecskemét, 1982; Dr. Kisjuhász-ház, Csongrád, 
1982; Czintos-tetőtér, Kecskemét, 1984; Szántó-ház, Kecs
kemét, 1984 (Öveges Lászlóval); Sárközi-ház, Kecskemét, 
1985; Dr. Schinoler-ház, Kiskunhalas, 1985; Rózsa-ház, 
Kecskemét, 1985; Katona-ház, Kecskemét, 1986; Szőke
ház, Kiskunhalas, 1986; Várkonyi-ház, Kecskemét, 1986; Dr. 
Hajnal-ház, Kecskemét, 1987; Fatth-ház, Kecskemét, 1985; 
Dr. Mormer-ház, Kecskemét, 1987; Dr. Tóth-ház, Kecske
mét, 1987; Kovács-ház, Kecskemét, 1988; Judák-ház, Ka
locsa, 1988; Gömöri-ház, Kecskemét, 1988; Dr. Szeghő-ház, 
Baja, 1988; Babinszky-ház, Kecskemét, 1988; Martus-ház, 
Kunszállás, 1988; Szulyovszky-tanya, Hetényegyháza, 1990; 
Dr. Zlathiczky-tanya, Miklóstelep, 1990; Dr. Bús-ház, Kiskun
halas, 1991; Herendi-ház, Kecskemét, 1991; Kis-Dr. Csányi- 
ház, Kecskemét, 1992; Dr. Nemes-ház, Kecskemét, 1992; 
Zsíros-ház, Kecskemét, 1992 (Venczel Tamással); Gyurgyik- 
ház, Kecskemét, 1992 (Brenyó Péterrel); Havas-ház, Kecs
kemét, 1994 (Katkics Tamással); Dr. Pap-Szili-ház, Kecske
mét, 1994 (Kovács Gáborral); Hajagos-ház, Városföld, 1994 
(Litkei Tamással);_______________________________________

Képzőművészeti alkotások (építész munkatársként): 
Városok cimerdombja, Kecskemét, főtér (szobrász: Pálfy 

Gusztáv)
Reile Géza síremléke, Kecskemét, (szobrász: Pálfy Gusztáv) 
Múzsa-szobor, Kecskemét (szobrász: Inga Szavranszkaja) 
Szendrei Júlia-szobor, Kiskőrös (szobrász: Domonkos Béla) 
Darvas József-szobor, Kiskunfélegyháza (szobrász: Kis István) 
Kerámia-kút, Lajosmizse Új tanyacsárda (keramikus: 

Probstner János)
II. Világháborús emlékmű, Kiskőrös
Főtéri szökőkút, Kecskemét (keramikus: Probstner János)

Oktatói tevékenység:
Bajai Építész Alkotótábor vezetése, 1987, 1988, 1990, 1992 
„Tisza-tó" Építészeti Alkotótábor, 1990 
Magyar Iparművészeti Főiskola Mesterképző Intézete, 

Kecskemét, vendégtanár 1989-90 
Pollack M. Műszaki Főiskola, Pécs, c. főiskolai tanár, 1990-től

K iállításúk:
MÉSZ bemutatkozó kiállítás, Kecskemét, 1976 
„Tervezték tanácsi tervezők", Szombathely, 1981 
Bács-Kiskun Megyei Alkotók Köre, Kecskemét, 1982 
Építészeti tendenciák Magyarországon, Bp. Óbuda Galéria 1982 
„A tervezés értékteremtés”, Budapest, Műcsarnok, 1983 
MÉSZ Építészeti Napok, Kecskemét, 1983 
„Bemutatkozik a BÁCSTERV", Budapest-Baja, 1983 
Magyar organikus építészet, Velence, 1991,

Budapest, Ernst Múzeum, 1992 Debrecen,
______ Szeged. Berlin, Pozsony, Vancouver. 1992-93_______

Díjak:
Alpár Ignác-érem, 1977 
„Településfejlesztésért"-érem, 1977 
Ybl Miklós-díj, 1979
Podmaniczky Frigyes-emlékérem, 1985 
„Kecskemét városért”-érem, 1989 
„Pro Architectura" (Öveges Lászlóval megosztva), 1994 
„Az év lakóháza" megyei és országos díjak, miniszteri 

dicséretek: 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1992
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Az alábbiakban a Farkas Gáborral 
1994 augusztusában folytatott beszélgetés 

részleteit közöljük
Az interjút Gerle János készítette Farkas Gábor tanyáján, 
__________ melyhez a címlapon látható épület is tartozik.

Az építészettel 14 éves koromban kötöttem házassá
got. Építőipari technikumba jelentkeztem a nagybátyám 
példája alapján; építészkarra járt abban az időben, érdekel
tek a rajzai. Két barátom is ment Szegedre az építőipari 
technikumba, gondoltam, hogy ez érdekes dolog lehet. Az 
első két évben olyan tizenkettő egy tucat színvonalat produ
káltam, mert akkor még nem éreztem, hogy miért is jöttem 
én tulajdonképpen ide.

Nekem volt egy nagyon erős beszédhibám, ami 18 
éves koromban múlt el elég különös módon. Ahogy az első 
érettségi tételt kihúztam, attól kezdve úgy beszélek, mint a 
vízfolyás. Előtte meg -  főleg izgalomban -  nagyon nehezen 
beszéltem, mert hat éves koromban leestem egy emeletet, 
sokkot kaptam, és ez a sokk előjött az érettségin, és végleg 
rendbejöttem.

Ebből adódott, hogy az általános iskolában valahogy ki 
akartam tűnni a többiek közül. Harmadéves koromban a 
technikumban alakult úgy, hogy egy végzős építész kolléga, 
aki hat vagy hét tárgyat tanított nekünk, bejött az osztályba, 
megnézte a rajzórán, hogy kik rajzolnak jól, engem kivá

lasztott, és attól kezdve az összes óráját a szertárban töltöt
tem, és az ő diplomamunkáját rajzoltam. Tudhattam, hogy ő 
honorálni fogja ezt a segítséget, de ennek úgy akartam meg
felelni, hogy ne mondhassák azt, csak azért kapok jobb je 
gyeket, mert neki dolgozom. Elkezdtem eszeveszetten ta
nulni, úgy, hogy a végén majdnem minden szakmai tárgy
ból jeles voltam; negyedik év végén, amikor az iskolák kö
zötti tanulmányi verseny volt, első táblás lettem. Az első 
hármat felvették az egyetemre, én lettem a negyedik. Nyá
ron egy hónapra bezárattam magam a lakásunkba, átvettem 
a gimnáziumi matematika, fizika anyagot. Sikerült bejut
nom az egyetemre. A  technikum után volt néhány hónap 
szünet, akkor egy kivitelező vállalatnál dolgoztam, de akkor 
már mindenképpen tervező szerettem volna lenni, és amikor 
felvettek az egyetemre, elmentem a tervezővállalathoz, 
hogy szeretnék innen ösztöndíjasként tanulni, mert az a vá
gyam, hogy tervezhessek. Mondták, hogy sajnos erre nincs 
lehetőség. így a kivitelező vállalattól kértem társadalmi ösz
töndíjat; mamám egyedül nevelt, nem nagyon bírta volna a 
taníttatást. Az ösztöndíj később nagy balhékat okozott.

Három évet az egyetem alatt félállásban dolgoztam, 
hogy eltartsam magam. Ösztöndíjasként hazatértem, gon
doltam, hogy egy fél évig, amíg körülnézek hogy hová me
hetek tervezni, addig a kivitelező vállalatnál maradok. Fél 
évig felmérési naplókat szoroztam; kigyűjtöttem — akkor 
volt az új gazdasági mechanizmus -  hogy vasúton az összes

Kiskunsági Nemzeti Park székhaza, Kecskemét
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település milyen távol van az anyagbeszerző helyektől, utá
na kigyűjtöttem ugyanezt közúton* és akkor itt úgy gondol
tam, hogy ez elég. Egyébként kellemes dolog volt, műve
zetőkkel, raktárosokkal ültem egy térben; kosárlabdáztunk, 
Triumfátor számológéppel versenyeztünk, úgyhogy jól eltelt 
az idő, de gondoltam, hogy ezt nem kellene tovább csinálni. 
Átmentem a tervezővállalathoz, jelentkeztem, hogy hát át 
szeretnék ide jönni, átveszik-e az ösztöndíjam. Mondták, 
hogy át, megmutatták az asztalom, elmondták, hogy mi lesz 
az első munkám, és magukra vállalták, hogy ők lerendezik 
ezt az egész ügyet, hogy átmehetek. A kollégám, aki magá
ra vállalta, az akkori vállalati igazgatóval folytatott három
órás beszélgetés után kijött, és közölte, hogy ezzel az em
berrel ő már soha az életben nem áll szóba. Tudniillik kö
zölték vele, hogy nem engednek át. Visszamentem a terve
zővállalat igazgatójához -  később egy küldöttséggel repülő
szerencsétlenség áldozata lett -  mind a mai napig emlék
szem rá, sőt, mikor ugyanabban a szobában lettem igazgató, 
rá kb. tizenöt évvel, mindig beugrott, mert a fülemben csen
gett még, ahogy megállt előttem, széttárta a kezét, és közöl
te, hogy: Ismered bizonyára azt a mondást, hogy mindig az 
erősebb kutya funkcionál; most én voltam a gyengébb. Na, 
ebből az lett, hogy utasították arra, hogy engem öt évig, 
amíg az ösztöndíjam köt, nem vehet fel, még akkor sem, 
hogyha elmegyek Szegedre, vagy valahová, tehát teszek egy 
kört, és úgy jövök vissza. Márpedig én Kecskemétről végleg 
nem akartam elmenni, minden ide kötött: a család, meg az 
egész élet. Hatéves korom óta élek itt, feleszmélésem óta. 
Félegyházán születtem, onnan átjöttünk akkor, amikor úgy 
rácsodálkoztam a világra, azóta élek itt. Kecskemétinek ér
zem magam, ugyanakkor félegyházinak is. Azt mondtam: jó, 
hát akkor kivárjuk. Azt a gentlemen ’s  agreement ígéretet 
kaptam, hogy ha öt év múlva megmondom, hogy az ország 
melyik tervezővállalatához akarok elmenni dolgozni, akkor 
ott nekem helyem van. Könnyelmű ígéret...

Két évig kikerültem kivitelezésbe, egy csomó félté
keny ember közé, akik mindig azt gondolták -  mivel a vál
lalatnál volt öt-hat építészmérnök, és én voltam az egyik -  
mindig attól féltek, hogy engem azért tettek oda, mert én 
leszek az utód, és őket. le fogják váltani. Keményen kellett 
dolgozni, mert Városföldre jártam ki, innen hat kilométerre, 
egy lokátorállomáshoz, biciklivel, télen mínusz tíz fokban... 
eltelt két év, és két év után egyszer csak hívattak, és meg
kérdezték, hogy mit akartál te tulajdonképpen? Tervezni, 
vagy mit? Mondtam, hogy azt szerettem volna. Mondták, 
hogy egy hónap múlva jöjjek vissza, mert akkor behelyez
nek a műszaki-fejlesztési osztályra, és ott tervezhetek. Be
mentem; az akkori osztályvezető a hóna alá kapott, és elvitt 
a folyosó végén egy öt négyzetméteres, leválasztott folyosó
végbe, ahol volt egy egyedi gyártású rajzasztal, nagyon 
kiválóan meg volt csinálva, volt rajta egy fejes vonalzó. Te 
vagy a tervezörészlegünk — mondta, és elment. Elkezdődött 
egy viszonylag szép, áttekinthető periódus, mert egy idő 
után, amikor néhány apró produktumot letettem az asztalra, 
akkor alkezdtek hinni nekem, meg a vállalatok akkor kezd
tek úgy felfejlődni, hogy sikk lett, ha egy kivitelező válla-

Autóbuszpályaudvar, Kecskemét (Vásárhelyi DánieHel)
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latnak van egy önálló tervezőrészlege, mert akkor komoly 
vállalatnak számított. A végén egy komoly társaságot hoz
tam össze -  harmincan voltunk, amikor otthagytam a válla
latot -  tehát volt statikus, gépész, technológia-tervező, sab
lontervező. Nagyon kemény körülmények között a vállalati 
beruházásokat terveztük. Ha most megkérdeznék, hogy csi- 
nálnám-e megint, azt mondanám, hogy igen, annak ellenére, 
hogy sok szempontból életem legrohadtabb és legmegalku- 
vóbb szakasza volt, mert a tevékenységemnek semmi becsü
lete nem volt -  mindenki hülye, csak az az okos, aki kivite
lez -  ugyanakkor ezalatt megtanítottak olyan racionális 
gondolkodásra, meg egy olyan keménységre, amit nagyon 
örülök, hogy fel tudtam szedni, és mindenkinek tudnám 
ajánlani, aki kijön az egyetemről.

Ebben a kemény helyzetben eltervezgettem öt évig, te
hát túllőttem a célon. Közben megszigorodtak a tervezés 
feltételei, mert az akkori ÉVM hozott egy olyan rendeletet, 
hogy kivitelező vállalat nem tervezhet; szigorú feltételeket 
szabtak, úgyhogy beszűkültek a lehetőségek. De még min
dig kitágultak volna, mert a városnak akkor házgyára volt, 
és a házgyár kapcsán én egy csomó problémát állandóan 
felvetettem, hogy miért csinálja a BÁÉV a terveket, miért 
nem csinálják itt; egy kicsit emberközelibb házakat lehetne 
csinálni, mert állítom, hogy a kecskeméti az egyik legron
dább széria, ami az országban készült, hát lett volna affini
tásom, ha erre a cégnek szüksége van. Nagyobb önállóság
gal fel tudtam volna készíteni erre egy teamet, akik egyrészt 
csinálták volna ezeket a terveket, másrészt maradt volna va
lami hagyományos tervezés is, ami hozzám közel áll. De 
nem fogadták el az előterjesztésemet; egy fél évig még vár-

Főtér, Északi Térfal Üzletház, Kecskemét (Ö. Tóth Jánossal)
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tam rá, utána úgy gondoltam, ez az a pont, amikor elme
gyek arra a területre, ami után tulajdonképpen egész életem
ben vágytam.

Elmentem a tervezővállalathoz; akkor már -  úgy gon
dolom -  itt a városban, a tervezői rangsorban, hát, valahogy 
már lebegtem valahol; mondták, hogy átvesznek, kapok egy 
építész osztályt. Körülbelül 30 százalékkal alacsonyabb jö 
vedelmet tudtak ajánlani. Az igazgató kezébe csaptam, és 
hát átmentem, de úgy, hogy amikor megtudták a régi he

lyemen, hogy elmegyek, mindenféle ígéretet kaptam, hogy 
háromszobás lakás, kétszeres fizetés, azonnali kinevezés; 
mert én nem voltam semmiféle vezető, csak éppen volt egy 
harmincvalahány fős stábom -  de nem maradtam. Annál is 
kevésbé, mert akkor kaptam meg azt a feladatot, amit aztán 
ketten vagy hárman csináltunk; a Kiskunsági Nemzeti Park 
székházát. Azonnal elkezdtem csinálni; ott még csak leszá
moltam, itt már előre dolgoztam, mert nagyon tetszett a 
feladat. Nagyon felfokozott állapotban voltam, képzelj el
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egy olyan szituációt, hogy elmész egy tervezővállalathoz 
egy tizenkettő egy tucat kivitelező vállalattól; a tervezőben 
mind ott vannak a menő építészek, és ezek egyikével vagy 
másikával párhuzamosan neked csinálni kell egy pályázati 
tervet, ami vagy sikerül, vagy nem. Ha nem, akkor az elkö
vetkező években a cégnél el leszel ásva, mert fakezű vagy; 
hogyha megnyered és megkapod a munkát, akkor innentől 
kezdve annyi irigy ed támad, hogy az is baj.

Úgy alakult, hogy szegény megboldogult Vargha Laci 
bácsi opponenciájávai nyertem; ő volt a felkért szakértő; le
jött, megnézte a terveket, végigment a termen, megállt az 
én rajzaim előtt, és azt mondta, hogy mostantól kezdve majd 
erről beszélünk. Még egy anekdota is kötődik ehhez. 
Vargha Laci bácsit biztosan hallottad előadni, azt az ízes 
előadásmódot, a finom szófordulatokat; és véleményt is 
mond és bírál is, de szeretettel bírál, úgy, hogy valamikor 
hasznodra váljék. Elküldték neki a jegyzőkönyvet, visszaírt 
egy kétoldalas levelet, hogy kikéri magának ezt a minősít
hetetlen hangú, pongyola szöveget, amit a szájába adtak, 
m ert ö engem nem akart bántani, mint ahogy az a jegyző
könyvből kiolvasható; nekem is írt külön egy levelet, hogy 
ne haragudjak, ő nem így gondolta. Szóval nagyon pártolta 
a tervet. Nagy kedvvel és intenzitással megcsináltam ezt a 
kis házat, ez volt 77-ben, azt hiszem. Utána csináltam jó- 
néhány feladatot, ami csak úgy leesett mások asztaláról. 
Annál is inkább, mert úgy állították össze az én osztályo
mat, hogy minden építészosztályt megkértek, hogy adjanak 
nekem oda egy embert. Az aztán vagy valamilyen nehezen

kezelhető kolléga volt, vagy abszolút nem volt használható, 
stb. Eltelt jó  néhány év, és akkor már mindig az én osztá
lyom volt a legerősebb, ott volt a legtöbb fiatal, mert oda 
kérték magukat. Viszonylag jó  légkör alakult ki nálunk.

Ebben a folyamatban nem is az volt a lényeg, hogy 
belekerültem egy olyan mezőnybe, ahol helyt kellett állni. 
Az volt a probléma, hogy újra kellett tanulni a szakmát. Ha 
megnézem a hetvenes években készített házaimat, hát ma 
nagyon furcsák. Engem egészen másra tanítottak az egyet
emen, mint amire szükség volt. Vargha Laci bácsi leadott a 
népi építészetről valamit, ezt mi még -  hála Istennek — elég 
keményen kaptuk, nem a később csökkentett anyagot; ez 
egy jó  adalék volt, de az egész szakmai felfogásomat mégis 
olyan irányba lökték, hogy a modern, lapostetős ház az esz
mény. A korrektorokat én jó l kifogtam: Kapsza Miklós, Föl- 
desi Lajos; ők másként látták a világot, de nekik se volt o- 
lyan lehetőségük, hogy olyan dolgokat plántáljanak belénk, 
ami más irányba tereit volna.

Tehát teljesen újra kellett kezdeni a szakmát, és ebben 
az volt a nagyon nehéz, hogy nem voltak meg azok a mes
terek, azok a Iökdöső emberek, nem volt meg az a hangulat, 
amiből, akikből tudtál volna erőt meríteni. Kétségtelen, meg 
kell Kerényi Jóskát említeni; ő abban az időben kezdte a 
rehabilitációs munkáit, de neki sem volt valam i nagy tábora 
akkor, még irodán belül sem. Aki ebben elbizonytalanod
nék, nem tudja, hogy most van egy ember, akit piszkálnak 
egy bizonyos dologért, és ugyanakkor vannak sikerei is, és 
hogy most hogy is van ezzel, hogy most ez jó  vagy nem.

Dr. Danicz-ház, Jánoshida, 1988
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Nem volt olyan, amit a legutóbbi időre gondolva, mióta a 
Kós Károly Egyesüléssel kapcsolatom van, elmondhatok. 
Két mondatra rettentő szívesen emlékszem vissza; már ez 
megérte. Az egyik, hogy egy beszélgetés kapcsán azt mond
ta Makovecz Imre, a házaimról vetítettem éppen képeket; ki 
mondja egyszer már meg neked, hogy a házaid többségében 
nincs egy vezérgondolatt édesapám, amit végigvezetnél? 
Akkor nevettem, aztán elkezdtem gondolkozni rajta. Rájöt
tem, hogy ha ezt nekem így, szó szerint, tíz évvel ezelőtt 
valaki elmondja, vagy tizenöttel, akkor egészen más lenne 
ma a helyzet. A másik, hogy belecsöppentem, pontosan 
ezen a bemutatkozáson egy beszélgetésbe. Ekler Öcsi érté
kelte néhány kollégának az előadást, odamentem, valamit, 
azt hiszem, kérdezni akartam, éppen befejezte a mondatot, 
amit nem nekem szánt, de hallottam, hogy ezen a házon -  
az egyik homlokzattervemre mutatott -  ez itt tipikusan a 
hatvanas években iskolázott építészeknek a motívuma. Na 
most megint, ha ezt előbb mondja valaki tíz évvel, az ne
kem mit jelentett volna! Azoktól, akik teoretikusan meg 
tudják ítélni a szakmát, elég egy-egy mondat, nem kell, 
hogy végigcsinálj velük egy kiviteli tervet, vagy hogy terv
tanácson végighallgass egy marhanagy szpícset, de az ilyen 
mondatokra lett volna marhanagy szükségem, amikor csak 
tengtem-lengtem a szakmában.

Ha valaki úgy csinál végig tíz-tizenöt évet, self-made- 
man módjára, az ötszörös energia. Van abban is előny, hogy 
a saját tapasztalataidon, a sok házadon keresztül tudsz elő
rejutni, ami természetes folyamat, Kerényi Jóskán kívül 
nem sok ember volt, vagy mondjuk nem is volt, akinek a 
véleményére úgy istenigazában lehetett volna adni. Retten
tően irigylem azokat a kollégákat, akik elméletileg felké-
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szültebbek. Valamelyik vándoriskolás vándorkönyvében ol
vastam, hogy tanulj meg építészeti nyelveket, és ha már sok 
nyelven beszélsz, akkor majd azt tudod elővenni, amelyik 
az adott szituációban kell. Nagyon jó l tudom, hogy nekem 
nagy hiányosságaim vannak, és valószínűleg már nem is fo
gom tudni bepótolni őket. Emlékezz vissza, milyen szituá
cióban kezdtem; a kivitelező vállalatnál harminc embert 
megszervezni, mindent kitalálni, mert nem mehettem el egy 
tervezővállalathoz, hogy mondjátok meg, hogyan kell egy 
tervezőcsoportot működtetni a szerződéskötéstől kezdve ad
dig, hogy hol lehet pauszt vásárolni; ez teljes mértékben le
kötötte az energiámat. Ha ezt az időt arra fordíthattam vol
na, hogy építészeti nyelveket, meg egyáltalán, nyelveket ta
nuljak, akkor most valószínűleg sokkal felkészültebb len
nék. Vagy ha olyan közegben lettem volna néhány évig, 
hogy felszedjem ezeket a dolgokat a napi gyakorlatban. 
Nem kell, hogy megmondják valakinek, hogy mit kell csi
nálni; most jö tt hozzám egy üzemmérnök gyerek, azt mond
tam: ülj le, figyelj két hétig, hallgasd a telefonokat, a kon
zultációkat, mittudomén mit; ez az elet, ez a szakma. Ha 
nincs ilyen közvetlen példa, ötször annyi idő megtanulni.

A tervezővállalatnál az volt a szerencsém, hála Isten
nek, hogy nagyon tehetséges, határozott, karakteres kollé
gák kerültek a környezetembe. Az első időktől kezdve mind 
a mai napig kapok tőlük bírálatokat, például hogy kis házat 
tervezni snassz. Én azt mondtam: gyerekek, kis házon is ed
zeni kell, mert amikor meg kell csinálni az igazi jó  kis há
zadat, addigra már legalább tízen kellett tanulnod, hogy le

(balra) Kiskunhalas, Dr. Bús-ház, 1991

(következő oldal) Kiskunfélegyháza, iizlct-és irodaház (Öveges Lászlóval) 

(lent) Kecskemét, Dr. Tóth-ház, 1987
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tudd mérni a tudásodat. Próbáltak mindenféle praktikákkal 
eltéríteni attól, amit én mindig csináltam. Nem tetszett ne
kik, amikor általuk nagyrabecsült, nagyhírű építészek meg
csinálták a nagy vicceket, például Bodonyi Csaba: mikor 
kész lett a miskolci Technika Háza, a szakma lelkesedett, 
aztán fél évre rá jö tt a békési nevelési központ. Látták, hogy 
amiért engem bíráltak, azt más is megcsinálja. Nem úgy 
gondolom, hogy Bodonyi Csaba olyan házat csinál, mint én, 
biztos, hogy jobbakat, de van, amikor valaki úgy érzi; 
Békésre ilyen házat kell csinálni, Miskolcra meg valami 
egészen mást.

Ez összefügg azzal az elméleti kérdéssel, hogy milyen 
házat kell csinálni, mondjuk Kecskeméten, vagy az Alföl
dön. Nem tudom; ha tudnám, nagyon okos volnék, csak azt 
tudom, hogy miiyet nem szabad. A nagy vita azon van a 
kollégákkal, ami például a kecskeméti helyzetet illeti, ahol 
a szecesszió ad egy rettentően karakteres főteret, és onnan 
leszóródóan ad még egy polgári atmoszférát a századfordu
ló környékéről, hogy milyen felfogást kell követni. Szerin
tem két út van, az egyik, amit nem szeretek; azt mondják ál
talában a fiatalok, vagy a másképpen gondolkodók: hogy 
minden időben le kell lenni az adott korszaknak megfelelő 
épületet. Az most -  mondjuk -  egy high-tech-ház, mert így 
áll össze a kontinuitás, hogy minden kor hozzáadja a saját
ját, és lehet, hogy ötven vagy száz év múlva ebből is lesz 
valami, amilyet mi is szeretünk (vagy utálunk) a múltból.

A másik, hogy olyan házat lehet letenni, amiből az a 
szándék látszik, hogy tiszteletben akarom tartani, amit vala
mikor ide kitaláltak, Nem tehetem meg, hogy a meglévő 
egységes hangulatban ne utaljak arra, hogy nekem az tet
szik, ahogy van, és a kecskeméti polgárnak is tetszik. A kö
vetkező kérdés, hogy kinek építed a házat. Az a fontos, 
hogy száz év múlva az építészettörténet számon tartsa, most 
publikálják, díjat kapsz, stb., stb., vagy hogy tetsszen a 
Kecskemét utcáin sétálgató polgárnak, aki könnyedén 
mondhatja, hogy leköpöm a házadat1. Persze lehet, hogy 
populáris dumának tűnik, hatásvadászat, valaki fürdeni akar 
a helybeliek mosolyában. Persze valóságos dilemma van 
emögött, amit nem tudok eldönteni, csak azt tudom, hogy 
én mit szeretek. A városban, ahol van egy létező kötöttség, 
ott ezzel a mentalitással kell tervezni valószínűleg, és anél
kül, hogy ez átcsapna nosztalgiázásba. De fontos, hogy he
lyet kapjon mindenki, mindenféle szemlélet.

A kötöttségek az építész barátai; nagyjából idézem va
lamelyik klasszikusunk mondását. Szeretek olyan helyekre 
tervezni, ahol meghatározó az építészeti környezet. Az a 
hangulat, ami meglep egy félreeső utcában vagy városszé
len, arra indít, hogy elgondolkodjam a konkrét szituáción. 
Az a szándékom, hogy amit építek, egy idő után belesimul
jon a környezetbe. Érződjék, hogy a mai kor terméke, de az 
is, hogy tiszteletben tartja a szomszédokat, az utcát, az 
egész várost. Hagyjam meg az esetlegességeket, amik egy 
telken valaha is létrejöttek, ne építsek nagyobb házat, mint 
ami ott állt valaha. Nagyon kényes, hosszú feladat, amíg ezt 
a felfogást el lehet fogadtatni a megbízóval. Számtalan 
megbízást visszaadtam, ahol ez nem sikerült. Ha valaki nem 
érzi a genius loci-t, amiről szó van; nem próbálja meg át
gondolni, hogy m it jelent a tervezésben, akkor kétlem, hogy

olyan produkciót tudna létrehozni, akár Kecskeméten, akár 
másutt, ami elfogadható. Ezt a képességet kell kifejleszteni 
az építészekben.

A megbízók egy része olyan, hogy eljön hozzám, mert 
megtetszik nekik egy régi házam, de sokan vannak, akik 
számára az ismertség, az, hogy a nevemet ismerik Kecske
méten, akadály, amivel nem akarnak megküzdeni. Azt gon
dolják, hogy drága vagyok, vagy nehéz ember vagyok, vagy 
biztos a saját elképzelésemet akarom rájuk erőltetni. Ennek 
egy másik vonatkozása, hogy amikor számot vetettem a leg
utolsó néhány évem munkáival, kiderült, hogy a privát meg
bízások 70-80 %-a sarokház. Ebből azt a következtetést 
vontam le, hogy a megbízók is nehezebbnek tekintik ezt a

Kecskemét, Herendi-ház, 1991
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feladatot; lehet, hogy aki saroktelket vesz. jobb anyagi kö
rülmények között van, és nem izgatja az a félelem, amit az 
előbb említettem. Én nagyon szeretem ezt a témát, csak biz
tos, hogy sokkal többet kell foglalkozni vele, hiába ugyan
akkora, mint egy zárt sorba beépülő ház, általában bonyolult 
a geometriája, mert a sarok nem derékszögű, általában frek
ventált helyen van; egy sarok megoldása mindig legalább 
másfél-kétszeres munkaráfordítást igényel, ami áldozat a 
szakmának.

A ház drágaságától való félelem teljes félreértés. Ha 
valakinek van egy házra mondjuk 8 milliója, abból lehet 
csinálni jó  házat is, és csapnivaló, használhatatlan házat is. 
A befektetett anyag meg munka ugynannyi. Ha az ember 
egy észszerű szerkezetre, alaprajzra ott rakja rá azokat a 
pluszokat, amitől az lesz a ház, ami; ahol az szükséges, az 
egyszerűen nem anyagi kérdés. Lehet, hogy csak egy fél 
köbméterrel több vakolat, de tükrözi azt a gondolatot, ami 
végigfut az egészen, amitől valaki azt mondja: ebben szíve
sen ellaknék. Ennyit a kis házakról.

A városban a hetvenes években jóvátehetetlen bűnök 
történtek, amiket -  erre dokumentumok vannak -  jónéhá- 
nyan megpróbáltunk megakadályozni. Például tiltakoztunk, 
hogy a város egyik legszebb utcáját, -  ez nem is olyan régi

történet -  a Batthyány utcát nem szabad szétverni, de nem 
sok eredménnyel. Namost pontosan ezek a tragikus példák, 
amikor ezeket TV-műsorok, újságcikkek elemezték, és so
kan megértették, hogy milyen hibák történtek, ahhoz vezet
tek, hogy a mindenkori városi vezetés attól való félelemé
ben, hogy újabb hibákat követ el, nagyon óvatos lett. Kiké
rik a szakmai csoportok véleményét; MÉSZ, Kamara, stb., 
és jóvátehetetlen hibák, szerintem, Kecskeméten már nem 
fognak történni. Olyan súlyosak a rossz példák, és ott van
nak a jó  példák is, például a Batthyány utca elején lévő 
szállodánál sikerült azt elérni, hogy ne bontsák le a meglévő 
sarokházat; legalább az utcából megmaradt csonk őrizze az 
utca régi hangulatát. Ha lebontom a sarkot, kiszélesítem az 
utcát, akkor szétvertem a főtér egyik nyúlványát, teljesen 
függetlenül attól, hogy az új ház milyen kvalitású. Azt java
soltuk, hogy a tömeget szét kell bontani, olyan jelleget kell 
adni neki, mintha egy nőtt város szerves része lenne; ha 
ilyen példák megépülnek, van mire hivatkozni.

De az is van, hogy senki nem próféta a saját hazájá
ban. Én Cegléden meg Dabason vagyok főépítész; nem sze
retnék vívni bármelyik kecskeméti önkormányzattal, mintha 
én volnék a város fejlődésének szószólója. Ha megkeresnek, 
mindig megpróbálok válaszolni. Van néhány észrevételem, 
amikre visszamenőleg is büszke vagyok, mert olyan időben 
mondtam, amikor még nem volt rokonszenves így fogai



mázni. Egyik volt a telekosztás kérdése a nyolcvanas évek 
végén. M indenkinek adjunk telket, mert akkor megnyugszik 
a polgár! Ez volt az elképzelés. Én akkor jöttem haza egy 
freiburgi tanulmányúiról; az ottani polgármester, amikor be
mutatta a város rendezési tervét, és valaki megkérdezte tőle, 
hogy hol vannak a fejlesztési területek, azt mondta: nincse
nek fejlesztési területek, A város betelt. Nem azt mondom, 
hogy ki kell tenni Kecskemétre a MEGTELT táblát, de tény, 
hogy abban az időben mesterségesen pumpálták fel a várost, 
a belváros teljesen elszlömösödött, az egészséges átépülés 
nem indult meg, és a város peremén a kis családi házas te
lepek úgy veszik körül a lakótelepeket, hogy a legminimá
lisabb infrastruktúra is hiányzik; nem lehet vermi egy újsá
got. Mondjuk, a legutóbbi években megindultak a vállalko
zások; van újság. De az nincs meg, hogy városi embernek 
érezheted magad. A város szerkezete felbillent, a közleke
dési rendszer az új városszerkezetet nem követte. Vannak 
szinte megözelíthetetlen részek, lakótelepek, ahol nincs nor
mális szemétszállítás, stb. Én azt mondtam: minek itt feles
legesen kelteni az igényt telekvásárlásra? Itt vannak az al
vóvárosok: Katonatelep, He tény egy háza; aki telket akar 
venni, kimehet oda, megindulhat az egészséges átépülés, de 
ezt a nagy lepényt, ami Kecskemét, nem szabad tovább nö
velni, hanem a belső megújulásra kell koncentrálni.

Másik szívfájdalmam a városbelsővel kapcsolatban a

Kecskemét, Kis-Dr. Csányi-ház, 1992

Homoki domb sorsa. A nyolcvanas években városrendezési 
pályázatot írtak ki erre a területre; a Mária utca, Munkácsy 
utca, Báthory utca környékére, ami a település legősibb 
magja. Ezt a pályázatot valami szerencse folytán a mi kecs
keméti team-ünk nyerte az „idegen” pályázók előtt. A ter
vezőirodából jónéhányan összeálltunk, és a következőt 
fogalmaztuk meg: az adottságok olyanok, hogy ezt a 
területet élővé lehet tenni. Voltak tanácsi, önkormányzati 
tulajdonban lévő telkek, ezeken a fejlesztési koncepcióhoz 
illő, példaértékű beruházásokat kell csinálni: kisvendéglőt, 
műtermet, műhelyeket, üzleteket a szükséges felújításokkal, 
átépítésekkel, mert a szomszédok, ha látják, hogy bejön ide 
az idegen, aki kíváncsi, hogy a főtéren kívül hol van még 
igazi Kecskemét, akkor majd ők is nekilátnak. A koncepció 
mind a mai napig nem valósult meg, bár a fejlődés elindult 
már befelé; van panzió, régi hangszergyűjtemény, van 
képkeretező műhely, de egyelőre csak a Homoki domb 
szélén. Ennek a fejlődésnek kellene lökést adni a megfelelő 
önkormányzati ingatlanpolitikával, az értékesítést megfelelő 
feltételekhez kötve. A város legértékesebb része lehetne ez 
a tefület, ha a fejlesztési folyamat beindulna.
Cegléden és Dabason sokat számít az a szakmai, közéleti és 
újabban gazdasági tudás, am it huszonhét év alatt 
felhalmoztam. Mikor odamegyek, tudom, hogy a kollégá
kat, hivatali embereket érdekli a véleményem. Vannak ku-
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darcok is, mikor az önkormányzati testület másképp gondol
kodik, de eleve jó  dolog, hogy a testületi üléseken építészeti 
kérdésekről vitatkozunk. Van több kolléga, aki szükséges
nek érzi, hogy megmutassa a terveit, tudja, hogy én majd 
mondok rájuk valamit. Néhányan meg is mondták nyíltran, 
hogy a véleményemből tanulni akarnak. Ez is sikerélmény, 
és az is, hogy néhány épületnél, ahol bizonyos mértékig volt 
beleszólási lehetőségem, megjelenik valami, ami a vélemé
nyemet tükrözi.

Cegléden az egyik ott működő kolléga, talán attól való 
félelmében, hogy kevesebb munkája lesz, ha én ott vagyok
-  nem tudom -  azt vetette a szememre, hogy én minden
áron Kecskemétet akarok csinálni Ceglédből. Megjelentek 
ott kecskeméti tervezők, pályázatokat nyernek; eluralkodik 
a „kecskeméti stílus”. Ha elkezdi valaki lapozni a Novák- 
féle hatalmas kötetet Cegléd-Kecskemét-Nagykőrös építé
szeti múltjáról, kiderül, hogy akár Cegléd, akár Nagykőrös 
polgári építészete toronymagasan jobb, mint Kecskemété. 
Több emlék van; zártsorú beépítések, egész utcák. Kecske
mét csak a villaépítészetben produkált kiemelkedőt, persze 
a főteret kivéve. Nem véletlen, hogy éppen erről a három 
városról szól a könyv, mert vannak olyan karakterisztikus 
jegyek mindegyikben, amelyek a másik kettőben is meg
vannak. Ha én Ceglédből Kecskemétet akarnék csinálni, 
ami nincs szándékomban, akkor se tennék túlságosan 
rosszat. Az az átvezetés, ami megindult Kecskeméten a 60- 
as, 70-es években, az viszont jobban sikeredett Kecskemé
ten, mint Cegléden vagy Nagykőrösön.

Mindenesetre tény, hogy főépítészként részt veszek 
Cegléd fejlesztésében. Az én előterjesztésemben fogadták el 
a város hosszútávú fejlesztési tervét; most készül a részletes 
rendezési terv, amelynek pontosan az a vezérmotívuma, 
hogy Cegléd Cegléd tudjon maradni, és Cegléddé tudjon 
visszavedleni, mert itt is van toronyház, meg sok minden, 
amitől a város kezdte elveszíteni az arcát.

Az engedélyezési terveket megmutatják, de mivel ne
kem nincs hatósági engedélyezési jogköröm, csak ráírom a 
véleményemet, és azt Figyelembe is veszik. De az orszá
gosan létező probléma itt is megvan, mert a törvények sze
rint egy tervbe nem tudsz belekötni, ha az OESZ-nak meg
felel. Az OESZ-ban nincs olyan lehetőség, hogy azt mond
jam: nemi Miért nem? Mert ronda, mert elrontja a város
képeiti Ilyen jogi kategória nincs. Az építtető vagy az épí
tész könnyen csinálhat egy balhét, hogy a főépítész jogtala
nul önkényeskedik, és a hatóság azonnal megadja az enge
délyt. De elvárom a ceglédi tervezőktől, hogy ha azt mon
dom, hogy hidd el öregem, hogy ez rossz, ezért meg ezért, 
és a te imázsod romlik, ha ez így megépül, akkor odahall
gatnak; legalább a lokálpatriotizmust fel lehet ébreszteni 
bennük.

Vissza kell térnem még a tervezővállalathoz, hogy az 
elkezdett élettörténet végére jussunk. A vállalatnál végigcsi
náltam minden lépcsőt; volt tervezőosztályom, voltam egy 
ideig szakági főmérnök, és amikor önkormányzati rendszer
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ben kezdtek dolgozni a vállalatok, akkor egy hosszú, vajúdó 
folyamat után eljutottam az igazgatóságig. Három vagy 
négy évig voltam  igazgató, akkor felálltam, azzal, hogy eb
ben a szisztémában nincs fejlődési lehetőség, innentől ez 
agonizálás, ezt nem szeretném levezényelni. Kiléptem a 
vállalattól, és megcsináltam ezt a céget, ahol most dolgo
zom. A tervezővállalathoz még annyit, hogy mindenki úgy 
érzi, hogy jobb, hogy a hatalmas vállalatok széthullottak az 
egész országban, de ennek vannak negatív oldalai is. Álta
lában a fiatalabb generációnak nincs lehetősége arra, hogy 
megtanulja a szakmát. M ost nincs idejük a mestereknek ar
ra, hogy azzal foglalkozzanak, hogy minden egyes feladatot 
keményen végigcsináltassanak a fiatalokkal. Az egyik ván
dor leírta, hogy nagyon jó  volt a vándoriskola, csak az ide
jének nagy része azzal telt, hogy a mestert hajkurászta.

Izsák, fótéri üzlet- és lakóház, 1994

Hiába volt az én szándékom is más, amikor elmondtam a 
vándoroknak az elején, hogy m it akarok; a végén nem  úgy 
sikerül. Ha valaki úgy csinálja, hogy fennmaradjon a felszí
nen, meg dolgozzon is, le is tudjon ülni beszélgetni, meg 
szervezzen is, akkor hiába érzi, hogy ez a jövő, a saját maga 
jövője is; hogy ha felvesz egy kollégát, hogy ott dolgozzon 
mellette, akkor az mielőbb profi legyen, addig legyen profi, 
amíg el nem megy. M ert az az egészséges folyamat, hogy 
elmegy.

A fiatal generáció teljesen más karakterű, mint m i vol
tunk. Pozitív értelemben, Tudják, hogy m it akarnak, egész
ségesen agresszívek, hatalmas ambíciójuk van, nagy önbi
zalmuk, néha túl sok önbizalmuk. Hozzám képest, megint 
magamra gondolok, sokkal többet tudnak; mikor végigcsi
nálok velük egy-egy munkát, elcsodálkozom, milyen tehet-
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ségesek és képzettek. Eltöltenek valaki mellett 
két-háirom évet, aztán kilépnek. Önállóak akar
nak lenni minél előbb, csak nem biztos, hogy 
az önálló egzisztenciát meg is tudják tartani, 
mert a megbízásokhoz már kell az a bizonyos 
ismertség; kell, hogy kialakítsa valaki a saját 
útját, kell, hogy lehiggadjon, mert ebbe már na
gyon könnyen bele lehet bukni.

Az egyik fő probléma a szakmában szerin
tem az, hogy egy-egy vezéregyéniség mellett 
ideig-óráig találni csak olyan kollégákat, akik a 
komoly feldolgozó munkát el tudják végezni. 
Mert az iskola nem készíti fel a hallgatókat 
annyira, hogy legalább két évet ne kelljen bele
fektetni a tervezőirodában abba, hogy valóban 
használhatók legyenek. Hiányoznak a középfo
kú technikumban végzettek, az igazi techniku
sok. Nekem az a nagy szerencsém, hogy ilyen 
technikumi végzettségű kolléganők segítenek; 
ők az egyetemről kikerülő fiatalokat megeszik 
reggelire, kivétel csak a tervezésnek az építé
szeti része, amivel ők vannak előnyben, de a 
szakmát, azt nem tudják. És ahhoz, hogy meg
tanulják, olyasmit kell felvállalniuk a fiatalok
nak, amit most rangon alulinak tartanak.

Beszéljünk még néhány részletről! A ke
rámiához két ok miatt nagyon vonzódom. Az 
egyik, amit egy nyitott szemmel járó ember 
Kecskeméten nem hagyhat figyelmen kívül. A 
századfordulós házakon, nagyokon és kicsiken
-  én főleg a kicsiket szeretem -  milyen egy
szerű eszközökkel, összeségében néhány deci- 
méternyi felülettel micsoda hatást tudtak elérni! 
Az a kevés úgy van felrakva, pont oda, ahova 
kell, meg olyan színű, meg úgy alakították hoz
zá a vakolatot, hogy aki azt építette, joggal 
mondhatta; ez a ház az én házam. Van, ahol 
nagy tömegben jelent meg, mint az Újkollégi
um épületén, Mende Valémál, hát azt mondha
tom, nekem itt Mende Valér az isten, ha ezt a 
házat valaki tüzetesen végignézi -  nekem ez a 
legkedvesebb házam Kecskeméten -  azon any- 
nyi ötlet van, és csak huszonvalahány éves volt, 
amikor tervezte! Ha minden magyar építész az 
életművében annyi ötletet tudna felmutatni, 
mint Mende Valér csak ezen az egy házon, vi
lághírű lenne a magyar építészet! Ezen a házon, 
meg a Luther-házon a kerámia alkalmazása, 
színezése, a homlokzatképzés metodikája any- 
nyira jellegzetes, ötletes, és úgy fel tudja dobni 
ezeket a házakat; ez az egyik.

A másik, hogy elég hosszú idő óta jó  ba
rátságban vagyok Probstner Jánossal, a kerá
miastúdió vezetőjével, és az ő révén betekintést 
nyerhettem a kerámiaműhely titkaiba. Volt egy 
év, amikor a kihelyezett mesterképzőben ven
dégtanári szerepet vállaltam, és megtetszett ez 
a dolog a gyakorlatban. Volt előzménye is;
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korlátoztam mindig; ott egy művészlelkű, azóta fotóssá, fafaragóvá 
lett barátom volt a főnök, és két-három hónapon át gipszeztem.

Ebből a kettőből adódott, hogy amikor olyan helyzetbe kerül
tem, hogy egy házra rátehetek egy kerámiát; hogy „megengedik”, 
meg ki is fizetik, akkor megpróbáltam jobban beleásni magam a 
témába; tanulmányoztuk a Luther-ház kerámiáinak eredeti minta
könyvét a Zsolnay-gyűjteményben, megpróbáltunk ahhoz hasonulni, 
és nagyon kiváló pertnereket találtam. Fiatal kollégákat, akik azon
nal ráéreztek a témára. Egyikük Vas Tibor; ő dolgozta ki a Luther- 
ház melletti saroképület kerámiaburkolatát; másik két háznál meg 
Bozsódi Csaba, aki szinte képzőművészeti produkciót nyújtott. Meg 
is volt a sikere, m ert most épül a második belvárosi üzletház, és az 
üzlettulajdonosok jönnek, hogy lesz-e itt is kerámiaburkolat? Mond
tam, hogy nem. Akkor fel voltak háborodva, hogy ped ig  az nekik is 
kell. A megbízót fel kell piszkálni, mert ha én mondom, hogy le
gyen, akkor elkezdenek húzódozni. Nem tudom, észrevetted-e példá
ul, hogy az ablakokba virágládákat rakunk ki, ez is egy ilyen fogás.
Nem bírom elviselni, hogy amikor átléped a határt, onnantól kezdve 
az ablakok tele vannak virággal; a klíma ugyanaz, csak nálunk hi
ányzik ez a fajta kedvesség, meg gazda-mentalitás, hogy azt akarom, 
hogy körülöttem minden szép legyen. Ha ott a virágtartó, benne vi
rágvályú, előbb-utóbb csak idegesíti, hogy ott áll üresen.

Van még a vakolatdísz, az olyan dolog, nem is tudom, honnan 
van. Nem lehet így utólag tettenémi, nem tudja az ember, mikor és 
miért ugrott be, azután meg már természetes. Volt szó róla az előbb, 
drága-e a ház vagy sem. Ha ráraksz néhány vakolatmotívumot, az 
semmi, mégis az ő háza már jobban néz ki, mint a szomszédé. Való
színű, hogy akkor kezdtem, amikor a tetőtérbeépítés divatba jött. Ott 
térdfalat kell csinálni, és akkor az ablakszemöldök és a párkány 
között aránytalanul megnő a távolság. Ezt valahogy meg kell oldani, 
valami tagolást bele kell vinni. Elkezdtem alkalmazni a visszahúzott 
párkányt; nem én találtam ki, véletlenül fedeztem fel, sok ilyen ház 
van Kecskeméten. A Simonyi utcában van egy keramikus barátom, 
az ő házánál jöttem  rá, hogy ezt alkalmazzam.

Most m ár a kerámia alkalmazására is több lehetőségem van, 
mióta Szegedi Zsolt és Prácsai Edit keramikusművészek elkezdtek 
épületkerámia-gyártással foglalkozni. Most nyolc-tíz épülő házam 
van, ahol a kerámia intenzíven megjelenik, mindig egyedi formában; 
ebben látom most a legjobb lehetőséget, hogy viszonylag olcsón csi
náljak valamit, ami a helyi hagyományokhoz kötődik. Granasztói 
Pali bácsi mondta, hogy hagyomány nélkül nincs modernség olyan 
helyen, amelynek múltja van. A hagyomány átvezetésére ez most egy 
lehetőség, amit kipróbálok; lehet, hogy zsákutca lesz, de mindeneset
re a kerámiában m ost nagy örömömet lelem. Kezd terjedni is. Attól 
azért nem félek, hogy itt most majd minden kerámiából lesz, bár a 
veszélye megvan, hogy a divat és a rutin erősebben működjön, mint 
hogy az építész érezze, hogy mi az, ami igazán oda való.

A művészetek iránti vonzódásom régi keletű. Nem voltam nagy 
tehetség a rajzolásban, bár a technikum folyosóján Szegeden még 
mindig kinn van néhány akvarellem, de az igazi művészet iránti 
nosztalgia erősebb bennem. Ha már nem én magam csinálom, sze
rény lehetőségeim szerint elkezdtem gyűjteni képeket, kerámiákat, 
épületkerámiákat is, az Újkollégium felépítésekor hozzám került egy 
régi kerámiaelem; meg más „építészeti ereklyéket”, a kunszentmik- 
lósi Tóth-kúriából egy 1810-ből származó burkolólapot; végül ez oda 
vezetett, hogy a gyűjtőszenvedélyemtől megfertőződött feleségem 
foglalkozik azzal, amire én vágytam -  nyitott egy kisgalériát.

Prácser Edit: Női figura, kerámiaszobor
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Ez a vonzódás természetesen beépül a mindennapi 
gyakorlatba, például a Kiskunsági Nemzeti Park épületében 
van egy visszautalás a régi parasztháztípusra; van pitvar, 
szabadkémény; attól jobbra-balra egy-egy helyiség. Ahogy 

\belépsz, a lenyomott pitvar után jö n  a szabadkémény, ami- 
y nek a hátsó falán a család legszebb cserepei voltak kirakva, 

és ott most Kátay Mihály zománcképe van; egy gyönyörű 
életfa. Fontos, hogy ilyesmire olyankor gondoljon az ember, 
amikor a  megbízónak még van affinitása hozzá. Én már 
adtam kovácsoltvas rácsot a gyűjteményemből, amit kecs
keméti és környékbeli bontásoknál szedtem össze, ha tu
dom, hogy jó  helyre teszik, megbecsülik. El kell tudni hitet
ni, hogy kell a művészi alkotás; az ember megcsinálja a 
szoborfülkét, képkeretet, és előbb-utóbb kerül bele valami. 
A legutóbbi időben készített belsőépítészeti munkáimnál is 
így van; először csak egy poszter kerül a falra, aztán maguk 
is érzik, hogy azt ki kell cserélni valami nemesebbre.

A Kecskemét környéki tanyavilág fejlődésére túlságo
san nagy rátekintésem nincs, de a magam tanyájának a kör
nyékét figyelve néhány következtetést le tudok vonni. Kecs
kemét volt -  úgy tudom -  az első, ahol felfedezték, hogy 
annak a folyamatnak, ami a tanyák között elindult, már nem 
lehet gátat vetni utólag, hatósági eszközökkel. Ennek a te
rületnek, ahol mi is ülünk most, Kecskemét és Hetényegy- 
háza között megcsinálták a rendezési tervét, feltérképezték 
házról házra menve, hogy mi van, m i az, ami visszafordít
hatatlanul bekövetkezett. Meghatározták a teleknagyságo- 
kat, ami alatt építési engedély nem adható; ezek már olyan 
területek, amelyek ökológiai egységként tudnak működni. 
Ez magával hozta, hogy az emberek, akiket eddig teljes épí
tési tilalom sújtott, ez alól felszabadultak. Kétfajta kétlaki- 
ság jellem ző a környékre. Az egyik, ami az eredeti kecske
méti településszerkezetet is jellemezte, hogy az úgynevezett 
kétbeltelkes gazdálkodási forma volt általános; volt a gaz
dálkodónak egy belső, és egy kültelki háza. Bent most már 
a városban biztos nem gazdálkodik, de este kimegy a másik 
telekre gazdálkodni. Van egy kis vityillója, van őszibarac
kosa, retek, répa; nagyjából megtermel magának mindent, 
de napközben rendesen bent dolgozik a városban. A másik 
forma, hogy valaki felfedezi, hogy nem feltétlenül kell, 
hogy ő bent lakjon egy városbeli lakótelep kis lakásában, 
hanem nyolc-tíz percnyire a várostól, ahol van víz, villany; 
tulajdonképpen városi életkörülmények — ott is lakhat

Ez az egész terület most fokozatosan átépül. Egyre 
több ember van, tulajdonképpen ez a harmadik variáció, 
mint én is, hozzászoktam a városi szituációhoz; nem tud
nám elképzelni, hogy kint éljek, de imádom azt, ami itt 
fogad. Ezt úgy lehet megteremteni, hogy valaki vesz magá
nak egy kis területet, ezen a területen csinál valamilyen nö
vényi kultúrát, ami ebben az esetben nem a termesztést, ha
nem a pihenést szolgálja, és itt tölti a hétvégi napokat. A 
környéken már számtalan ilyen van, és ez a fajta érdekes 
együttlét, hogy a szomszédban van, aki itt lakik, én kijárok, 
a másik meg csak gazdálkodni já r  ki, olyanfajta különös 
konglomerátumot hoz össze, ami a városi életnél elevenebb. 
Amikor mi idejövet betérünk a kocsmába, m ert arra jövök 
el, ott leülök meginni egy sört avval a szomszéd gazdálko
dóval vagy azzal a kétkezi munkással, én se az ilyen
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hosszúnadrágos ember vagyok már, hanem ott vagyok egy 
gatyában; én biztos, hogy gazdagszom ezzel, mert a valósá
gos problémákról beszélünk, vagy ha nem beszélünk, akkor 
is tanulok; olyan ez, mint amikor csak leül valaki a tervező- 
iroda sarkába és figyel. Előbb-utóbb az a fajta közeledés 
alakul ki, ami azt az európai kulturáltságot jelenti, amit én 
hiányolok az országban. A  szomszéd átjön hozzám, és 
mondja nekem, hogy látom, hogy a kerítés drótját letépte 
valaki, vagy azt mondja, hogy adjál nekem kulcsot, hogy ha 
látom, hogy valami zűr van, be tudjak jönn i a kapun. Én 
megkérem, m ert látom, hogy fuvarozni készül, hogy hozzon 
nekem is valamit, vagy megkérdez, mert bővíteni szeretné a 
házát, hogy mi a véleményem. Aztán jön, hogy szereted-e a 
gombát, most szedtem; mondom a fiának, hogy gyere át 
pingpongozni a gyerekemmel. Van egy olyan fajta közele
dés, amiről, hogyha valaki kiköltözik egy ilyen területre, ó, 
Istenem, tanyára, azt gondolja az ember, hogy nincsen. 
Semmivel se különb a városban, sőt kellemesebb életet tud 
itt magának teremteni az ember, nagyobb műveltséget tud 
itt m agára szedni.

A várostól messzebb eső tanyákon, ott már más a hely
zet. Elszórtan vannak a házak, és a távolság m iatt is inkább 
a mezőgazdasági munka a jellem ző. Vannak olyan barátaim 
is, akiknek távolabb van tanyájuk, ott más a világ. A pozitív 
változások ott is elindulnak; a gazdálkodók csak úgy tudnak 
fennmaradni, ha komolyabb technológiával dolgoznak, ah
hoz már meg kell érteni a gépkönyveket, meg kell nézni a 
szomszéd módszerét; napi információkra van szükség. De a 
tanyasi élet ennek ellenére még mindig úgy van benne, a 
köztudatban hogy az messze a városi színvonal alatt van.

Lényegesnek tartom, hogy az a belső gyűrű, amiről be
széltem, fokozatosan tágulóban van. A nagy probléma meg 
az, hogy hiába csinálnak még most is rendszeresen pályáza
tokat, alföldi tanyasi háztípus, stb,; az eredményt azt egyál
talán nem látom. Nem tudom, hogy lehetne eljuttatni a pá
lyázati eredményeket azokhoz, akik valóban építenek. Ren
geteg régi ház van még; tanyák, majorsági épületek, funk
cionálisan és esztétikailag értékálló épületek, de ha megné
zem az utóbbi időkben épült új házakat; megpróbálják utá
nozni a városi házakat, holott teljesen másról van itt szó, 
akkor az tragikus. Az utóbbi években csináltam néhány 
olyan tervet; falusi panzió, TSZ major átalakítása vendéglő
vé, ahol korrigálni kellett a meglévő házat, hogy emberi 
léptéke legyen. Örülök, hogy legalább néhány esetben korri
gálni lehetett az eszm életlen házakat, de ilyen rengeteg van, 
és nincsenek jó  példák.

Aki most kezdi építeni a tanyasi házát, terménytároló
ját, istállóját, nincs előtte semmi példa. Erre kellene fordíta
ni valakinek pénzt, hogy a pályázati eredmények ne csak 
egy-két polgármester szekrényébe kerüljenek be, hanem ad
ják  ki szóróanyagként. Megy be valaki, hogy befizesse az 
adót; nyomjanak a kezébe egy katalógust a tervekkel. En
nek most van itt az ideje, hogy olyanok kezében legyen a 
dolog, akik ráéreznek a tanyák lényegére. Eddig a falvakat 
m eg a városokat nyomtuk tele eszméletlen dolgokkal; most, 
amikor végre pénz és lehetőség van, hogy néhány ember 
megépítse a maga tanyáját, akkor meg eszelős városi háza
kat csinálnak az erdő alján. Nem  ácsol össze magának fá
ból, nádból valami színt, ami kell a tárolásra, hanem azt 
mondja, hogy az snassz, hiába kerül feleannyiba; vesz egy

Farkas Gábor saját tanyájának melléképülete, 1994

leselejtezett dunaújvárosi csarnokot, rárakja az alumínium 
hullámlemezt, s abban tartja a terményt. Nincsenek olyan ti
pizált, hozzáférhető mezőgazdasági épületek, amiket meg 
lehetne venni, hogy valaki bemegy az áruházba, és ki van 
állítva néhány fotó: így néz ki egy szénapajta, kisistálló, 
nagyistálló; meg lehet rendelni. Ehhez kellenének most el
hivatott tervezők, gyártók; de hogy ezt hogy lehetne meg
valósítani, sajnos fogalmam sincs.

Lajosmizse, Ricsővári-major főbejárat és borpince-bejárat vázlatterve, 1994
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Mád, borkombinát-vázlattrerv, 1990 (Öveges Lászlóval)

Kecskemét, Martus-ház, 1994

Tiszakécske, Riviéra presszó-pizzeri a belső berendezés, 
1994 (Bozsódi Csabával) -  Falnézetek

Publikációk:

Házgyári építés — monotónia, sivárság? Kecskemét 
Városi Tanács Időszakos Közleményei, 1973. 

Építészeti környezetszennyezés. Kecskemét Városi 
Tanács Időszakos Közleményei, 1974.

Népi építészeti hagyományaink felhasználásának 
lehetőségei a mai építészeti gyakorlatban.

BACSTERV tanulmánykötet, 1980 
Épületismertetések

Magyar Építőművészet, 1979/2, 1981/1, 3 
A kunszentmiklósi Tóth-kúria műemléki felújítása.

BACSTER V tanulmánykötet, 1981 
Hogyan tovább, városépítészet?

Petőfi népe, 1983. VI. 2.
Mentsük, ami menthető!

Lakáskultúra, 1985/4 
A kecskeméti Homoki-domb rehabilitációja.

Műszaki tervezés, 1985/10-11 
Színházunk az építész szemével. A Katona József 

Színház ismertető kiadványa, 1987 
Hagyománytisztelő belvárosi megújulás.

Városok évkönyve, 1987 
Építészeti mecenatúra.

A Bajai Építészeti Triennálé kiadványa, 1988 
Kecskemét, Katona József Színház.

Magyar Építőművészet, 1988/4-5 
Gyalogoszóna Kecskemét történelmi főterén.

Műszaki tervezés, 1988/1-3 
Alföldi elmélkedő 
Keramikus lakóháza 
Kecskeméti sarokház 

Családi ház, 1992/4
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ALBRECHT LÁSZLÓ
1948 Alpár
Diploma: 1976, BME____________ _

Munkahelyek:
1973-76 BUVÁTI
1976-92 BÁCSTERV
1992- M.T. BAU Kft., Kecskemét

Jelentősebb munkák:
Egészségügyi szakiskola, Kecskemét 
Tűzoltó-laktanya, Kiskunfélegyháza 
Társasház, Kiskunhalas 
Tó Szálló, Kecskemét (Farkas Gáborral) 
Katolikus templom és plébánia, Békéscsaba

CSALÁDI HÁZ -  Kiskunmajsa
s
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BOROS PÁL

s> » '

1955 Mezőkövesd 
Diploma: 1979, BME 
1982-84 Mesteriskola

Munkahelyek:
1979-92 Bácsterv, Kecskemét 
1992- Építészműhely Kft., Kecskemét

Jelentősebb munkák:
Katona József Színház, üzemviteli épület 

(szobaszínház), Kecskemét 
Katona József Színház, rekonstrukció 

(Farkas Gáborral), Kecskemét 
Magyar Fotográfiai Múzeum (belsőépítész 

Vass-Eysen Ervin), Kecskemét 
Ybl Bank (Báhner Józseffel, belsőépítész 

Vass-Eysen Ervin), Kalocsa 
Üzletház, Kiskunfélegyháza, Kossuth 

Lajos utca 
Kodály Zoltán Zeneiskola, Kecskemét 

(a volt Ferenc József laktanya 
átalakítása és bővítése -  a 
Kecskeméti Építészeti Társulással)

CUKRÁSZÜZEM -  Kecskemét, 1994

30



SQÜASH-KLUB- Szeged, 1991
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BOROS PÁL

BÁBSZÍNHÁZ -  Kecskemét, 1989 
(2. változat, újabb változatként itt készült
el a Magyar Fotográfiai Múzeum)
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FAZEKAS MIHÁLY
Jelentősebb munkák:
16 tantermes általános iskola felújítása, 

átalakítása, Bácsalmás 
4 tantermes szakmunkásképző intézet, 

Bácsalmás 
Volt MSZMP oktatási intézet -  könyvtár, 

Kecskemét 
Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság

„JUNIPERUS” panzió és üzemház, 
Kecskemét 

28 lakásos ház, Kiskőrös 
Vendéglő, Hercegszántó

1957 Kecskemét
Diploma; 1978 Ybl Miklós Építőipari 

Műszaki Főiskola

Munkahelyek:
1978-82 Bács-Kiskun Megyei ÁÉV, 

Kecskemét 
1982-89 SZÖVTERV Bács-Kiskun Megyei 

Iroda, Kecskemét 
1989 - ÉPTERV Kft., Kecskemét

150 FÉRŐHELYES ÓVODA - Kecskemét-Hetényegyháza (pályázati terv)



GIBA PÉTER
1967 Cegléd 
Diploma: 1991 BME

Munkahely:
Farkas, Öveges & Nemes Kft., Kecskemét

Jelentősebb munkák:
Üzletház, Kiskunfélegyháza 
Varga-tanya üdülőfalu, Kerekegyháza 
Söröző-üzletház, Kecskemét 
Belvárosi piac és üzletház, Cegléd 
Táncsics Mihály Általános Iskola bővítése, 

Cegléd
Volt Ferenc József laktanya átalakítása 

ének- és zeneiskola céljaira, 
Kecskemét
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PANKOTAI GYULA

7. DIMENZIÓ ÉPÍTÉSZIRODA Kft.
Kecskemét, Táncsics Mihály utca 2.
Alakult 1994 márciusában.
Tagjai: Bozsódi Csaba,

Pankotai Gyula,
________ Venczel Tamás___________________

Jelentősebb munkák:
Ciróka Bábszínház üzemviteli épülete, 

Kecskemét 
Kölcsey utcai üzletház, Kecskemét 
Kőhíd utcai lakóház, Kecskemét 
Budavári Palota tervpályázat (megvétel)
István Király körúti autószalon, Kecskemét 
Ikernyaraló, Balatonfenyves

1962 Hajdúszoboszló
Diploma: 1987 BME___________________

Munkahelyek:
BÁCSTERV, Kecskemét
Farkas és Guha Kft., Kecskemét
7. Dimenzió Építésziroda Kft., Kecskemét

Jelentősebb munkák:
VW-Audi Autószalon, Kecskemét (Öveges 

Lászlóval)
Autószalon, Kecskemét, István király krt., 

(Öveges Lászlóval)
Kocsis Pál Mezó'gazdasági Szakközép 

iskola tornaterme, Kecskemét 
(Farkas Gáborral)

Kuruc téri általános iskola bővítése és 
tornaterme, Kecskemét 
(Öveges Lászlóval)

HBH söröző, sörfőzde, bajor pékség, 
Kecskemét (Farkas Gáborral)

BOZSÓDI CSABA__________
Diploma: 1990 BME___________

Munkahelyek:
BÁCSTERV, Kecskemét
Farkas, Öveges & Nemes Kft,, Kecskemét
7. Dimenzió Építésziroda Kft., Kecskemét

Jelentősebb munkák:
Főtér, északi térfal kerámiaburkolatterve, 

Kecskemét 
MNB székház átalakítása,

Kecskemét, Szabadság tér 
Községháza, felújítás, Lajosmizse 

(Farkas Gáborral)
Biczó-tanya -  Mondok-tanya, Fülöpszállás 

(Farkas Gáborral)
Piactér tervpályázat (megvétel), 

Zalaegerszeg (Pankotai 
Gyulával és Kovács Gáborral) 

Református templom felújítása, Berekfürdő 
(belsőépítész: Bozsódi Zsolt, 
textil: Csíkszentmihályi Réka, 
grafika: Szegedi Katalin)

VENCZEL TAMÁS
1965 Budapest
Diploma: 1990 BME__________________

Munkahelyek:
1990-92 BÁCSTERV, Kecskemét 
1992-94 Farkas és Guha Kft.
1994- 7. Dimenzió Építésziroda Kft.

Jelentősebb munkák:
„HE KyPHTb"- diszkó, Kecskemét 

(Farkas Gáborral)
Business Center, Kiskőrös (Farkas Gábor, 

Öveges László, Pankotai Gyula) 
Csányi utcai üzletház, Kecskemét 

(Farkas Gábor, Öveges László, 
Bozsódi Csaba)

Katona József téri MOL-benzinkút, 
Kecskemét (Farkas Gábor)
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CSIKÓS UDVAR * PERSPEKTÍV KÉPEK * EXPO ’96 

BUDAVÁRI PALOTA TERVPÁLYÁZAT 1994 (Bozsódi -  Pankotai -  Venczel)

KŐHÍD UTCAI FOGHÍJ 1994 (Bozsódi -  Pankotai)
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BOZSÓDI CSABA

BICZÓ-TANYA VENDÉGLŐ, 1994 (Bozsódi Csaba, Farkas Gábor)

1994 (Bozsódi Csaba, Farkas Gábor)

l O  ÉSZAKI TÉRFAL, KERÁMIABURKOLATOK, 1991 (Komplex tervező:
Farkas Gábor, kerámiaburkolat terve: Bozsódi Csaba)





KÉTLAKÁSOS CSALÁDI HÁZ -  Kecskemét, Bartók Béla krt.

CSALÁDI HÁZ -  Cegléd, Nefelejcs utca



GUNDA-HÁZ ÁTALAKÍTÁSA, 1993-
- * i

KATKICS TAMÁS
1969 Szeged
Diploma: 1992 BME___________________

Munkahelyek:
1992-94 Farkas és Guha Kft., Kecskemét 
1994- Katkics és Társa Építészeti 

Tervező BT.

Jelentősebb munkák:
MICROSYSTEM-irodaház, Kecskemét 

(Öveges Lászlóval)
Havas Péter lakóháza, Kecskemét

(Farkas Gáborral)

____ |  . VO ... - VO J, __ 2?Q
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VENDÉGHÁZ ÉS FEDETT-NYITOTT SZÍN, 
1994 -  Lajosmizse -  Ricsovári-major 
(Farkas Gáborral)



KOVÁCS GÁBOR
1967 Balassagyarmat 
Diploma: 1994 BME

IKERHÁZ -  Balassagyarmat

Munkahelyek:
1991-94 Kós Károly Egyesülés Vándor- 

iskolája (AXIS; KAPOSTERV; 
Dévényi és Társa;
Farkas, Öveges & Nemes Kft., 

________ Ekler Építésziroda)

Jelentősebb munkák:
Rákóczi utcai Vásárlóudvar, Szerencs 

(Salamin Ferenccel)
Thermál Hotel, Somogyaszaló (Lőrincz 

Ferenccel)
Kultúrház kapu és belsőépítészet, Kötcse 
Nyaraló, Fonyódliget 
Páll-ház, Bonyhád (Dévényi Sándorral) 
Horváth-ikerház, Balassagyarmat 
Ágoston tér beépítési terv, Pécs (Dévényi 

Sándorral)
Egészségház, Újhartyán (Farkas Gáborral) 
STOP Vendéglő, Felsőlajos (Farkas 

Gáborral)
Családi ház, Técső (Öveges Lászlóval) 
Orvosi rendelő, Kecskemét (Farkas 

Gáborral)
Németh-ház, Bicske
Élet és Reménység Mária r. kát. templom 

pályázat, Balassagyarmat

ORVOSI RENDELŐ -  Kecskemét
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LITKEI TAMÁS
1966 Debrecen 
Diploma: 1991 BME

Munkahelyek:
1991-94 Kós Károly Egyesülés 

Vándoriskolája (AXIS, 
KVADRUM, KAPOSTERV, 
FORMA, Farkas és Guha) 

1994- Építőmester Bt., Szombathely

CSALÁDI LAKÓHÁZ 

ÉS ORVOSI RENDELŐK 

KfCSKEAÉT, LEHfL-VÍGÖ UTCASAROK 

HRSZ: 3137-3138

Jelentősebb munkák:
Játszótér, Törökkoppány 1992 
Természet Háza, Kecskemét 1993 
Lakóház rendelőkkel, Kecskemét, 1993

í  i  I  t  1 !  1 > S C I
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JGYVÉDI IRODA ÉS LAKÓHÁZ -  vázlatterv

ROMTEMPLOM
OLTÁRÁNAK
LEFEDÉSE-
Borzaspuszta

ÜGYVÉDI
e n O e d é ly e2l

KÉKI KÁPOLNA — vázlatterv

LIGETVÁRI ISTVÁN
1959 Salgótarján 
Diploma: 1994 BME

Munkahely



MARTON TIBOR________
1961 Kecskemét
Diploma: 1986, BME_______________

Munkahelyek:
1986-91 BÁCSTERV, Kecskemét 
1991- ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft., 

Kecskemét

Jelentősebb munkák:
GAMF vizesblokk-bővítés, Kecskemét 
6 lakás és üzletek, Kalocsa,

Szent István út 42.
2. sz (vasúti) postahivatal, Kecskemét 
Új postahivatal, Kalocsa,

Szent István út 44.
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CSALÁDI HÁZ -  Kerekegyháza

POSTAHIVATAL -  Kalocsa
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LAKÓHÁZ ÜZLETTEL -  1987 Tiszakécske PECSENYESÜTŐ -  1985 Tiszakécske
(Az ácsmunkát egy segédmunkással magam készítettem)

PAKSI CSABA
1951 Kecskemét 
Diploma: 1977 BME 
________1986 ács mestervizsga

Munkahelyek:
1977-84 BÁCSTERV
1984- szabadfoglalkozású tervező
(Két év Ausztriában és Németországban)

RAVATALOZÓ -  1991 Mezőberény



60 FÉRŐHELYES BÖLCSŐDE, 1976
Kecskemét

OTP-IRODAHÁZ, 1982, Izsák

IRODAHÁZ, 1980-1986, Soitvadkert

FOGHÍJ, 1988, Kecskemét, 
Kisfaludy u. 2.

PALKÓ PÉTER
1945 Rastbüchl
Diploma: 1970, BME______________

Munkahelyek:
1970-74 BÁCSTERV 
1977-84 SZÖVTERV
1984-93 IKTV.TERV
1993- Szabadfoglalkozású tervező

LAKÓHÁZ, műemléki rekonstrukció,
1985-88, Kecskemét, Rákóczi u. 5.

IRODAHÁZ, 1994-, Kecskemét, 4 7
Fecske u. 8
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B. TÓTH JÁNOS
B. Töth János - 32 éves • diploma 1986 BME 
Építészmérnöki Karán • 1990-92 ÉK-MÉSZ Mesteris
kola XI. ciklus ■ Munkahelyek: MATERV Bp., 
BÁCSTERV Kecskemét, A&D STÚDIÓ Rt Bp., 
Raschle und Lazac Arch. Bü’ro Ag. Uster (CH), 
PROMPT Kft K.mct * Pályázatok: Tomorrow's 
Think Tank Today (U1A) dicséret. Tiszakécske 
Euroskanzen 1. díj (Albrecht Lászlóval), Komló vá
rosközpont rendezési terve I. díj (Kovács Ákossal), 
Keszthely Afrika-Múzeum II. díj (Kovács Ákossal), 
Kecskemét Közép-Európai Egyetem II. díj, EXPO-96 
ELTE4cözponti épület III. díj (Lázár Antallal), Expo- 
96 ELTE-BME Sport és kulturális központ I, díj 
(Lázár Antallal), Schulanlage ir Turbenthal (CH) I. 
díj (Thomas Lazar-ral) ■ Munkák: MKV-irodaház 
Bp (Patonai Dénessel), Fov.Tanács Vb. üdülője 
Királyrét (Lázár AntaLlal), HUNGAROVIN-ven- 
dégfaáz Budafok (Lázár Antallal), Szédienyi-tér É-i 
térfal Kecskemét (Farkas Táborral), Mátyás-téri ÁH. 
Isk. bővítés K.mét, Vacsi-köa társasházak K.mét, stb,

1. Széchenyi-tér É-i térfal, K.mét (Farkas Gáborral)
2. Mátyás-téri Általános Iskola, Kecskemét
3. Vacsi-kőzi társasház Kecskemét
4. Családi ház, Kecskemét, Ilona u. 4,
5. Tanya, Lajosmizse
6. Családi ház, Dánszentmiklós
7. Családi ház + borozó, Ballószűg



TÓTH TAMÁS
1941 Kecskemét
Magyar iparművészeti Főiskola

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ARBORÉTUM, KÖZPONTI 
SZÉKHÁZ — Bácsalmás ÉPÜLET — Kecskemét

Munkahelyek;
SZÖVTERV Bács-Kiskun Megyei Iroda 
ÉPTERV Kft,, Bács-Kiskun Megyei Iroda

Jelentősebb munkák:
Hornyik utcai üzletek, Kecskemét 
Sasfészek vendéglő, Kecskemét 
Városháza, Bácsalmás 
Általános iskola tornateremmel, 

Kecskemét-Hunyadiváros 
Dombó Pál szövetkezeti lakótelep, 

Dombóvár

KŐHÍD UTCAI LAKÓHÁZ, 
ÜZLETEK, IRODÁK 
-  Kecskemét



TÓTH CZIFRA TAMÁS
1960 Cegléd -  1991 Kecskemét 
Diploma: 1984 BME___________________

Munkahelyek:
1984-86 Duna-Tisza-Közi ÁÉV
1986-91 BÁCSTERV
1991 Farkas és Guha Kft., Kecskemét

Jelentősebb munkák:
Idegenforgalmi Hivatal, Kiskőrös, Petőfi tér 

(Farkas Gáborral)
Társasház, Kecskemét, Gyenestér15. 
Sorház, Cegléd, Öregszőlők 
Városközpont rendezési terve, Cegléd 
16 tantermes általános iskola, Kiskunhalas

EMELET! ALAPRAJZ
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TÓ TH  C Z IF R A  TA M ÁS

Cegléden született 1960-ban.
Pedagógus szülei munkahelyén, a ceglédi Kossuth 

Lajos Gimnáziumban érettségizett.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen el

ért eredményei alapján 1978-ban felvételi nélkül került a 
BME Építészmérnöki Karára.

IV. éves komplex tervének témája a szülőváros, Ceg
léd egyik belvárosi tömbjének rehabilitációs terve volt, 
amelyet pályázatként neveztek be az UNESCO-díj 1984 
szakmai versengésre. A pályázat a zsűri különdíját nyerte 
el, s ennek eredményeként részt vehetett a Nemzetközi 
Építész Szövetség Kairói Kongresszusán.

A diplomád Ij-pályázaton elért eredményével 1984- 
ben felvették a Magyar Építőművészek Szövetségébe.

A tervezés demokratizálásáról Irt munkája II. díjat 
nyert a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján.

Diplomájának megszerzése után a Duna-Tisza-Közi 
Építőipari Vállalathoz került ösztöndíjasként, ahol két év 
alatt számos részlegnél tevékenykedett, majd építésveze
tő-helyettesként határozta el, hogy tervező építész lesz.

1986 őszétől a BÁCSTERV-nél dolgozott, ahol kez
dettől fogva komoly szakmai feladatokat kapott. Mint épí
tész munkatárs, résztvett több dokumentáció elkészítésé
ben, például a Kiskőrösi helytörténeti múzeum, a kecske
méti 95 lakásos garzonház és a Tó Szálló tervezésében. 
Vállalati munkája mellett jelentős számú családi lakóházat 
és társasházat tervezett, melyek bizonyították tehetségét 
és szakmai felkészültségét.

Alig kétéves tervezői gyakorlat után kapta első önálló 
feladatát, a kiskunhalasi 16 tantermes általános iskola ter
vezését. A bizalmat ragyogó alkotással hálálta meg, s 
gyönyörű iskolája ma Kiskunhalas építészeti büszkesége.

1990-ben résztvett a Tísza-tó Építészeti Alkotótábor 
munkájában, ahol neves építészektől kapott biztatást.

Építész és szobrász barátaival több pályázaton vett 
részt sikerrel. Legbüszkébb a ceglédi városközpont pályá
zatán elért II. helyére volt, mivel a szülővárosában elért 
eredmény mindennél fontosabb volt számára.

Mesteriskolás pályázatát nem koronázta siker; pálya
futásának első, s egyben utolsó kudarca nagyon elkeserí
tette. E fiaskónak köszönhette, hogy bizonyítási vágytól fű
tötten megalkotta első igazán kiforrott tervét, a hetényegy-

házi óvodát. A bizonyítási vágy mellett a nagycsaládos 
apa büszkesége is segítette a gyermekintézmény megter 
vezésében. Halála előtt a helyszínen érvelt és harcolt, 
hogy az addigi legfőbb művének tartott épület megépüljön. 
Ez év tavaszán vált meg a BÁCSTERV-től, s követett a 
vállalkozó építészi szférába, nagyobb és izgalmasabb fel
adatok reményében. Ezalatt hihetetlen energiával és te
hetséggel vetette bele magát a tervezésbe. Egyenrangú 
alkotótársként vett részt a kiskunhalasi vámhivatal, a kis
kunfélegyházi üzletház, a kecskeméti belvárosi és Daru 
utcai üzletházak tervezésében. Alig egy hete fejezte be a 
ceglédi főtér egyik foghljának beépítési vázlatterveit.

Tamás! Főtéri házadat emlékkiállítás gyanánt mi, 
építész barátaid fejezzük be szigorú rajzi utasításaid sze
rint. Ígérem, hogy azzal a szigorúsággal és igényességgel, 
amelyet Önmagad elé állítottál minden munkádnál, amikor 
egyéni és karakteres formálásra törekedtél. Kísérletező és 
szárnyaló fantáziád, mely racionális mesterségbeli tudás
sal párosult, hiányozni fog; semmivel nem pótolható.

Búcsúzni nem tudok, hisz emléked elevenen él ben
nem. Emlékeztet Rád a telefonhívás, amikor öt évvel ez
előtt találkozót kértél tőlem; tanácsot, hogy hogyan lehetsz 
az, amire egész életedben készültél: tervező építész. 
Hosszú, éjszakába nyúló beszélgetésünk során megérez- 
tem: Te építész leszel, a szó igazi értelmében, mert aki
ben ekkora akarás és tűz lakozik, annak sikerülni fog! Öt 
évig figyeltem fejlődésedet közös munkáink során, s min
dig igazoltad -  Benned nem lehet csalódni. Emlékezem 
arra is, hogy a szakmában soha senkivel nem vitatkoztam 
annyit, mint Veled, mert nehéz, őszinte, szókimondó em
ber voltál. Felrémlik, hogy szigorúan, de -  remélem -  
igazságosan bántottalak néha -  hidd el, hogy érted tettem!

Utolsó emlékem tíz napos. Kérdezted: hogyan való
sítjuk meg a Ceglédi Építészirodát, mikor lehet még na
gyobb önállóságod? Feladatot adtál: gondolkozzak Szil
veszterig. Teljesítettem, de nem mondhatom el, mire jutot
tam, mert szegényebbek lettünk Veled, egy álommal és 
egy feladattal -  nem láthatom irodád cégtábláját soha! 
Örökös emlékem Rólad, hogy osztozhattam fájóan rövid 
életed szakmai örömeiben és tanultam én is Tőled, 
köszönöm!

(Részletek Farkas Gábor gyászbeszédéből)

FALUSI TEMETŐK ÉS RAVATALOZÓK -  Tervpályázat, 1985 53



VAS TIBOR
1955 Kondoros
Diploma: 1979 BME__________ ________

Munkahelyek:
1979-91 BÁCSTERV
1991- ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft., Kecskemét

É s t a k i  (G y e rg y ó í u t c a  f e lö l i )  h o m lo k z a t  

M-I: 100

K e le t i  (H e g e d ő s  k ö t  f e lö l i)  h o m lo k z a t

Jelentősebb munkák:
Gyógyszertár -  Klubház,

Kiskunfélegyháza, Mártonffy u. 
Sarokház, Kecskemét, Batthyány-Horváth 

Döme u.
Iparos Székház, Kecskemét, Kiskörút 
MHB -  AB -  APEH-irodaház, Kiskőrös, 

Petőfi tér
Sarokház, Kecskemét, Csongrádi-Katona 

József utca

N y u g a t i ( u d v a r i)  h o m lo k z a t  

M - l :  100

D é li ( u d v a r i)  h o m lo k z a t  

M=l: 100
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54 CSALÁDI HÁZ -  Kecskemét, Gyergyói utca



VAS TIBOR

iá.-KELETI (OLDALSÓ) 

HOMLOKZAT , M VlOO

PÉL NYUGATI (]£  JÁRATl) 

HOMLOKZAT, K  S'-lOO

RAVATALOZÓ -  Bodajk 55



MHB—AB—APEH-IRODAHÁZ — Kiskőrös, Petőfi tér
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VAS TIBOR

ÜZLETHÁZ -  Kecskemét, Rózsavölgyi tér
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VÁRKONYI PÉTER
1950 Nyíregyháza 
Diploma: 1974, BME

Munkahelyek:
1974-93 BÁCSTERV, Kecskemét 
1993- VÁRTERV Architect 

Építésziroda, Kecskemét
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VÁSÁRHELYI DÁNIEL
1953 Kiskunfélegyháza
Diploma: 1985, BME___________________

M unkahelyek:
1975-76 Pécsi Tervező Vállalat
1976-81 BÁCSBER 
1985-91 BÁCSTERV
1991- ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft., 

Kecskemét

M egvalósu lt munkák:
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AZ UTOLSÓ INTERJÚ
BODOR FERENCCEL

A Budapesti Negyed című folyóirat legújabb száma 
(1993. ŐSZ) Koncepció és vízió cimmel közöl összeállítást. 
Ebben olvasható egy írás Bodor Ferenctől, aki az Iparművé
szeti Főiskola vizuális nevelési központjának munkatársa, a 
Tölgyfa Galéria igazgatója.

- Az Ön írásának címe: A megépíthetetlen város. Miért 
megépíthetetlen város Budapest?

- Ugye, hogyha arról beszélünk, hogy a jövö Buda
pestje, vagy a víziók, és átnézzük az elmúlt néhány évtized 
elrettentő városátalakítási ötleteit, amik különösen a máso
dik háború után, de már előtte is, a harmincas években el
lepték az építészeti szaksajtót, akkor örülhetünk, hogy ezek 
az ötletek, ezek az agy alágyult atombombázásai a belváros
nak, a nyolcadik, hetedik, hatodik kerületnek, nem valósul
tak meg. Számomra az a megdöbbentő, hogy honnan vették 
ezek az építészek -  nem akarok neveket mondani -  a bátor
ságot ahhoz, hogy emberek tíz- és százezreinek az életét 
alakítsák olyan módon, hogy egyszerűen meg se kérdezve 
őket, a házaikat leradírozzák, lebontsák, ki tudja, hová köl
töztessék őket, majd iszonytató méretű, a pesti beépítési 
léptékhez abszolút nem passzoló sugárutakat, allékat és fó
rumokat építsenek ezeknek a teljesen troglodita emberek
nek, akik itt kénytelenek lesznek majd a jövőben élni. Hál' 
Istennek, ezek az ötletek nem tudtak megvalósulni. Buda
pestnek óriási szerencséje volt, hogy a második háború után 
a karaktere végül is nem változott meg. Hiába voltak a Bu
dapest című, egyébként igen kiváló folyóiratban bomírtabb- 
nál bomírtabb ötletek a Duna-partra, a magasvasutakra, a 
magas hidakra, a Kazinczy utcától az Urániáig terjedő, s ü l 
lyesztett gyorsforgalmú útra vagy bármi másra, ezekre nem 
volt pénz, és a város maradt olyan, amilyen: eklektikus, sze
cesszióval tarkított, és persze lepusztult város, ez persze 
nem vitás, de a város karakterének éppen ez a lényege, és ez 
teszi ma izgalmassá.

- Ebben a fejezetben víziókról van szó, és Ön mégis 
azt írja, hogy feladja a városról szőtt álmait. Milyenek ezek 
az álmok? És miért adja fel őket?

- Nézze, nekem nincsenek álmaim a városról; csak 
közhelyeket lehetne leírni, amiket az Esti Hírlapban szoktak 
1962-ben, hogy legyen rend, hogy seperjék az utcákat, hogy 
az utca képét ne a zokniárusok uralják, és a többi. Ezek az 
én vízióim, ezek egészen egyszerű, hétköznapi víziók, amik 
egy várost lakhatóvá tesznek. Én ezeken megpróbáltam túl
lépni, mert én azt próbáltam megfogalmazni, hogy borzasz
tó felelősség egy városhoz hozzányúlni, és az elődeinknek 
az elképzelései, és részben a hatvanas-hetvenes éveknek a 
várostervezői gyakorlata nem becsülte ezt a várost. Ha meg
nézzük azt a betonpanel-gyűrűt, ami a város köré épült; a 
külvárosi kerületek sorra vesztették el karakterüket, arcukat, 
Újpesttől körbe Rákoshegyen keresztül egészen Kispestig és 
Budafokig; ez már nem Budapest, ez valami idegen dolog, 
és ezért nem kellenek víziók. Ami megvan, az legyen rend
ben. Ez is óriási munka. Több évtizedig senki nem tartott 
rendben semmit.

- De most ezzel Ön azt mondja, hogy nem is kell ter
vezni a várost?

- Nézze, biztos, hogy kell tervezni, szóval ez egy el
lentmondás, amit én érzek. Azt mondom magának, hogy 
egyelőre nem terveznék semmit. Ami megvan, azt rendbe
raknám. Nyilván kell tervezni valamit, egy kicsit; biztos, 
hogy kell. Ha új villamosvasutakat kell építeni, és esetleg 
hidakat, meg minden fene; van egy kísérlet De rakjuk rend
be ezt az egészet, és ne próbáljunk úgy gondolkodni, ahogy 
az általam említett régi építészek, vagy a szocialista város- 
tervezők próbálták a szocialista várost kialakítani ezekkel a 
borzasztó gyufásdoboz makettekkel; azokat mindig lehetett 
látni, hogy a Fővárosi Tanács elnöke megnézi az új lakóte
lepeket; légifelvételen különösen szervetlen és idegen dol
gok voltak, de a valóságban még olyanabbak lettek.

- Ön azt írja: „maradunk turisták a mintha-városban, a 
világító festékes színpadon.” Miért mintha-város ez?

- Nézze, erről a mintha-városról talán nem nekem kel
lene beszélnem, hanem György Péternek, aki erről egy zse
niális könyvet írt az elmúlt időszakban; mert majdnem o- 
lyan, mintha város lenne, szóval majdnem minden működik 
benne, de mégsem működik; mert áltatjuk magunkat, mert 
díszletek mögé bújunk, a fiatalokat a főid alá nyomjuk; 
majdnem modem város majdnem modern építészete, de 
mégsem az; majdnem udvariasak az emberek, de mégsem 
azok, szóval minden ott van éppen azon a határon, ahol a 
dolog elbillenhet a jó  irányba — majd a polgárosulás folytán
-  vagy pedig lemehet egy olyan tragédia felé, amit nem kí
vánok senkinek. Magamnak elsősorban nem.

- Azt is írja, hogy a rajzokon átsüt a város igazi, szinte 
m egváltoztathatatlannak tűnő szem élyisége. M ilyen ez a 
személyiség?

- Budapest valamikor, mondjuk, hogy a két háború kö
zött egy nagyon sokszínű, élő valami volt, volt egy pompá
ja, egy ilyen mondén pompája, Na most ez a mondén pom
pa, ez eltűnőfélben van, de van egy építészeti kincse, ez az 
egymásra rakódott szerves fejlődés a reformkortól egészen a 
modernig, és a hetvenes-nyolcvanas évekig. És ez együtt 
olyan sajátos karaktert ad, ami nagyon kevés városnak van 
meg Európában, ezt nyugodtan lehet mondani, fővárosnak, 
így, egyben; és főleg ilyen tömören, a Belvárosban. A Bel
város alatt nem is az igazi, klasszikus Belvárost értem, ha
nem a Körút és a Körút utáni kerületeket; a hetedik, nyolca
dik, hatodik kerületet, amelyik egy rendkívül városias vá
rost ad, lepusztultságában is.

- Az tűnik ki az Ön írásából, hogy nem nagyon szereti 
ennek a városnak a jelenét. Szóval, ahogyan Ön a mene- 
dzsershopok laptopos bajnokairól ír, számomra egyértelmű
en jelzi, hogy nem kedveli ezt .a jelent, amit egyébként más 
szóval polgáriasuknak  nevezett.

- Dehogynem, hát az ember -  ugye -  megszenvedi az 
átalakulást; én nem alakulok át, a város körülöttem átalakul; 
én már beleragadtam a saját magam mocsarába, de az, 
ahogy alakul -  ahogy alakul, és nem amivé alakul -  az nem 
szimpatikus nekem. Én nem szeretem most ezt a várost, -  
annak ellenére, hogy itt élek, ezt már mondtam sokszor -  
mert büdös, mert zajos, mert lakhatatlan. Nem szeretem... 
Sajnos a benne élő emberek is egyre messzebb sodródnak 
tőlem, szóval... de hát ez magánügy, erről nem szeretnék itt 
beszélni. Az, hogy hogy alakul... én úgy látom, hogy ezek
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nek a mai laptopos bajnokoknak, akik vállalkozói bálokat, 
és egyéb ilyen ragyogó rendezvényeket csinálnak, semmi 
közük a városhoz. Ők ezt díszletnek használják, nekik ez a 
mintha-Budapest a díszlet, nem a valódi Budapest. Semmi 
közűk ahhoz, ami itt megy. Nézze meg, hogy mennyire nem 
ismerik a várost. Autóból ki, autóba be, lakásba be, iroda
házból ki, kész, vége.

- Én nem tudom, hogy például Párizsban, vagy Rómá
ban vagy Londonban, akik autóval közlekednek a lakásuktól 
a munkahelyükig, azok jobban ismerik-e a saját városukat.

- Ezt én nem tudom, én csak azt tudom, hogy rajtunk 
kívül én ismerek két átalakuló várost Kelet-Európában: Prá
gát és Kelet-Berlint, és mind a kettőben ugyanazok a gon
dok merülnek fel, mint Budapesten. Ugyanúgy szenvednek 
az emberek az átalakulástól, és vannak, akik nem képesek 
ebbe belekapcsolódni. Ha én laptopos menedzser lennék, 
akkor biztos kinevetném magamat, amikor bírálom maga
mat. Prágában erre csodálatos mozgalmak vannak: megvé
deni a régi, idézőjelben mondom: koszlott Prágát, a valódi 
Prágát, Svejk Prágáját attól a mekdonáld ízléstől, ami ott 
sokkal drámaibb, mint Budapesten. És ugyanez van Kelet- 
Berlinben is; ott talán még jobbna megó'rizték a karakterét 
egy régi proletár városnak. Szóval, nem tudjuk. Nagyon rö
vid az idő, nagyon kicsi a rálátás; nem tudjuk pontosan 
megállapítani, hogy melyik tendencia hová fog kifutni, de 
ez olyan, mint amikor egy távol-keleti város elveszítette a 
karakterét, és lett belőle egy betondzsungel. Tokió például, 
vagy Szingapúr ma egy-egy arcnélküli város; hiába vannak 
a gyönyörű, hájtek épületek, ez semmi; díszlet. Kicsi han
gyák futkosnak benne, baromi idegesen. És akkor mi van?

- Na de hát éppen Ön mondta, hogy a város még nem 
vesztette el a karakterét...

- Csak nagyon félek, hogy el fogja veszíteni, szóval 
vannak ilyen tendenciák. Figyelmeztetni kell az embereket, 
akiknek ez a dolguk; óvniuk kellene a várost. Ez egy iszo
nyúan jól élhető város volt valamikor; lakható város.

- Nem lehet, hogy összemossuk a napjainkban zajló 
társadalmi-gazdasági átalakulás ellentmondásait és azt, aho
gyan ez a városon tükröződik? Vagy ez ennyire egybeesik, 
ez a két dolog? A város ennyire egy perc alatt letérképezi 
azt, ami a társadalomban történt?

- Nézze, én ezt nem tudom megmondani, hogy hogy 
van ez, de az biztos, hogy engedjék meg azt nekem, hogy 
én rosszul érezzem magam; hogy nekem ezek a tendenciák 
ne tetsszenek! Ez személyes jogom. Én szeretem ezt, törő
döm ezzel a várossal valahogy; lehet, hogy összemosok dol
gokat és összekeverek dolgokat, de hát az ember nem téved
hetetlen. Mióta nincsen mindenről eligazító ideológiai köz
pont, az ember gyakran téved, de észreveszi utólag, önkriti
kát gyakorol, és akkor rendben van minden.

- Ön arról beszélt, hogy milyen ennek a városnak a ka
raktere, vagy milyen volt. És én úgy gondolom, hogy ezt a 
sajátos karaktert egy szerves, organikus fejlődés tette azzá, 
am i...

- Én azt hiszem, hogy az organikus fejlődésben na
gyon nagy szerepe volt a Fővárosi Közmunkák Tanácsának, 
és azoknak az igen kiváló koponyáknak, akik a város életét 
alakították; a zseniális polgármestereknek, és annak az erős 
polgárságnak, amelyik akkor Budapesten élt és alkotott. 
Akik jóval nagyobb alázattal közeledtek ehhez a hihetetlen

Feri a hírek
mögé tekint.
Franki
Aljona
felvétele,
1991

komplikált dologhoz, amit Budapestnek hívnak. Az a fajta 
tudatos tervezés, amit én itten negatív példaként soroltam 
föl, azért nagyon kényszeres dolog volt, politikailag sürge
tett dolog volt, és miután olyan erők diktálták az építészek
nek a teendőket, mint amilyenek diktálták: azok a tanácsel
nökök és azok a politikai irányzatok, akiknek csak a meny- 
nyiségi mutatók voltak a lényegesek; ezért nem is születhe
tett más eredmény. De a világon mindenütt kikerülhetetle
nül ilyen eredményeket hozott ez a szörnyű lakótelepi do
log, csak hát nálunk még rosszabb volt az elmaradottságból 
kifolyólag, mint másutt, és még később hagytuk abba ezt a 
fajta tudatos tervezést.

Nagyon zavar ebben a történetben, hogy majdnem 
minden ilyen tervben alapvetően az embert kihagyva a köz
lekedés dominál, hogy ide gyorsforgalmú út, oda parkoló
ház, ide mélygarázs; minthogyha nem emberek laknának a 
városban, hanem autók... Az lenne az igazi, hogyha az em
berek elköltöznének, és itthagynák az autókat a városban; 
csináljanak, amit tudnak...

- Na de hát éppen az a baj, hogy nincs elég parkoló, és 
nincs elég mélygarázs...

- Nem kell bejönni a városba autóval, szóval ez egy 
olyan dolog... menjen el Prágába valaki: Párga belvárosa 
csöndes! Semmi fakszni; nem engedik be az autókat, sem
miféle papírok nincsenek, kivételek, meg ilyen engedély, 
meg olyan engedély; egészen szűk kivételektől eltekintve: 
az egy lakható dolog, egy élhető dolog, a prágai belváros. 
Gyalogoljanak! József Attila kigyalogolt Gödre, kíváncsi 
vagyok, ma melyik költő gyalogolna ki Gödre azért, hogy 
verseket olvasson fel valakinek, Röhögnöm kell az egészen.

- Lehet, hogy az Ön gondolkodása fejlődés ellenes?
- De, de, én az vagyok, én egy fejlődésellenes izé va

gyok, én még a ... nekem még a fenntartható fejlődés is egy 
kicsit gyanús. Én nem szeretem á fejlődést. Nekem ne fej
lődjön semmi! Főleg ne az én akaratom ellenére fejlessze
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nek engemet; abból már elegem volt! Hagyjanak már en
gem úgy, ahogy vagyok! Van egy véleményem; tetszik-nem 
tetszik, jónapot kívánok. Meg lehet bírálni. Én is megbírá
lom a másikat. Ez demokrácia, ez tolerancia. Azért, mert re
akciós a nézetem, teszem azt, azért még meg lehet hallgat
ni; nekem nincs befolyásom arra, hogy az autókat kitiltjuk a 
Belvárosból -  de jó  lenne...

- Hát hiszen én is azt teszem, meg tesszük ezt most jó 
néhányan, hogy hallgatjuk a véleményét. Érdekelne, hogy 
milyenek a párgai illetve a berlini tapasztalatok, amiket 
említett.

- Prágában van egy zseniális művész, Milán Knizak- 
nak hívják, a Képzőművészeti Akadémia elnöke, régi kelet
európai kapcsolatokkal rendelkező, ellenzéki figura, aki egy 
mozgalmat alapított most, amelyik megpróbálja Prága ha
gyományos értékeit megmenteni. Nagyon nehéz dolog, mert 
Prágában iszonyatos tőkekoncentráció megy végbe, és a 
rengeteg idegen, aki letelepedett a városban, egészen más 
igényekkel lép fel, mint a cseh kisember, a haseki vagy a 
hrabali kisember. Addig meg fognak maradni ezek a turista
kocsmák, ez az öt-hat, és egy ilyen futószalag-élet alakul ki 
a Belvárosban. Rettentően félnek tőle, nagyon jó  cikkeket 
lehetett olvasni különböző lapokban, amiket közzétettek; az 
egyik írásuk megjelent magyarul is a Pavilon című építésze
ti folyóiratban; ajánlom figyelmébe mindenkinek; a leg
újabb számban.

Berlin pedig, Kelet-Berlin, amelyik egy lepusztult ke
veréke volt a régi proletár bérkaszárnyáknak a századfordu
lóról, és a borzasztó beton tömböknek; most egy izgalmas 
város lett, mert itt még nem az a fajta rablótoké dominál, 
mint amelyik a spekuláció folytán a határ mellett felszaba
duló nyugati városrészekben, hanem valahol több önállósá
got kaptak a fiatalok iniciatívái és vállalkozásai. És nem 
kényszerül egyik város sem a föld alá. Menjen végig Pes
ten! Az összes szórakozóhely szenespincékben van, ahol az 
ember azt várja, hogy a zenekar mellől egy ilyen pasas ki
jön egy kosárral a hátán, és viszi föl a tűzifát a hátán a Ko
vács néninek; szóval hogy gyakorlatilag ilyen füstös pin
cékbe van kényszerítve az ember. Én már nem járok ilyen 
helyekre, de ez egy agyrém! Mutatja, hogy egy város vala

hol nem működik. És mi van fönt; milyen irodák, milyen 
boltok!

De nagyon jó  mozgalmakat szerveztek ezek, ilyen pol
gári mozgalmakat; például Berlinben van egy nagyon jó 
lapjuk a régi városrészeknek, amely lapban kétésgbeesetten 
próbálják védeni azokat a fölszámolásra szánt negyedeket, 
ahol az öregek laknak, ahol kispénzűek laknak, ahol a pro
letárok laknak. És ezt fiatalok csinálják! Nálunk az ilyesmi 
teljesen ismeretlen...

- Ön szerint például miért nincs Magyarországon, a 
magyar társadalomban ilyen jellegű mozgalom, ilyen polgá
ri mozgalom, mint Berlinben?

- Hát itt nagyon-nagyon kinyírták a polgári, civil kez
deményezéseket az elmúlt negyven évben, 45 utántól, 48 
utántól, és iszonyú nehezen lehet ezeket újjáépíteni. Szóval 
iszonyú atomizált a társadalom, politikai elentétektől szab
dalt, holott ez nem kimondottan pártpolitika; ha egyszer 
nem olyan fajta ez a város, nem olyanok az emberek, másra 
vannak beállítva. Minden ilyen kezdeményezéshez kell egy 
olyan polgári hagyomány, olyan kontinuitása a városban la
kásnak, ami nálunk nincsen meg. Itt mindenki új, ebben a 
városban mindenki első generációs, második generációs! 
Csoda, hogyha valaki vissza tudja vezetni Budapesten a csa
ládját a XVIII, század végéig, hogy azóta folyamatosan itt 
lakik. Ami egy másik nagyobb európai városban teljesen 
megszokott dolog. Ez hozzátartozik, hogy hozzánő a város
hoz; a nagyapám, a dédapám, minden, ő rakta le a köveket.

- Tehát a városlakáshoz is egyfajta kontinuitás kell?
- Ez itt abszolút meghalt. Hol nőttünk fel? Az ország 

másik végén. Csak idekerültünk. Amíg a mi gyerekeink, 
vagy valakik megszokják, az hosszú idő. Hoszú idő.

Bodor Ferenccel az utolsó interjút 
1994 februárjában készítette Sípos Júlia.

Március 11-én kellett volna elhangzania; erre azonban a 
rádiós elbocsátások miatt nem kerülhetett sor.

Az interjú május 6-án hangzott el a Bartók Rádióban. 
Bodor Ferenc április 26-án hunyt el.

Hamvai a háromszéki Gelencén nyugszanak.

FIGYELEM! NEM MINDENNAPI ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK!

1 .Kultúrtörténeti expedíciós kutatócsoport főállású illetve részfoglalkozású munkatársakat keres 
itthoni és/vagy utazó munkára. Az expedíciók célja Belső-Ázsia.

Orosz tárgyalóképes és lehetőleg török (esetleg angol vagy német) fordítói szintű nyelvtudás szükséges!

2. Ugyanez a kutatócsoport főállású illetve részfoglalkozású, itthon dolgozó, 
általános rendszerszemlélettel, számítástechnikai ismeretekkel rendelkező munkatársakat keres 

szervező'] feladatok ellátására. Olyan emberre van szükségünk, 
aki figyelemmel kíséri a számítástechnikai élet történéseit, újdonságait, önállóan dolgozik, 

kreatív, nagy teherbírású, és képes átlátni a csoport munkáját.
A szerves műveltség és az egészséges életmód iránti érdeklődés mindkéfállás esetében előnyt jelent.

Az önéletrajzokat „Sziklaraj zok” jeligére a következő címre kérjük: 1399 Bp. PF.:701/456
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HÍREK
A MAKONA és a PRINCE O F W ALES’S INSTI- 

TUTE O F A RCHITECTURE EGYÜTTM ŰKÖDÉSE -
Salamin Ferenc, Bata Tibor és Álmosdi Árpád idei, londoni 
vendégtanári tevékenységéről az alábbiakat úja az első év
folyam munkáját ismertető évzáró katalógus: Az alapozó 
évfolyam egyik legfontosabb oktatási módszerének tekint
hető gyakorlati építési feladat idén a Spitalfields City Farm 
szimbolikus bejárati épülete volt... A diákoknak információs 
célokra interaktív tájékoztatást szolgáló kiállításokra, és a 
látogatók menedékéül is szolgáló ácsszerkezetű épületet kel
lett tervezniük. A helyi közösségi szervezetek tevékenyen 
részt vettek az előkészítés minden szakaszában. A Spital
fields Markét Community Trust fizette  az építőanyagot, és a 
Bethnal Green City Challenge adományozta a környezet 
alakítására szánt összeget. Az öthetes kurzus első két hetét a 
diákok a Hooke Park erdőgazdaságában töltötték, ahol a 
fafeldolgozással, egyszerű faszerkezetek kialakításával is
merkedtek és arra ösztönözték őket, hogy terveiket a tanul
mányozott természeti form ák inspirálják. Megismerkedtek az 
építési területtel, annak történetével és jelenlegi használa
tával. Minden diák önálló tervet készített vázlatok és modell 
formájában. A Spitalfields City Farm képviselői és a szak
mai zsűri előtt bemutatták a terveket, majd továbbfejlesz
tésre és megvalósításra közösen Jim Gomez tervét válasz
tották ki. A végleges terveket együtt készítették el.

A diákok nagy része számára ez volt az első találkozás 
a gyakorlati építőmunkával, és az első alkalom, hogy meg
ismerkedjenek az építési folyamatban részt vevő szakmák sa
já tos fogásaival.

A munkát Makovecz Imre irodájának három tagja irá
nyította... A Prince o f  Wales Építészeti Intézet különleges 
munkakapcsolatban áll Makovecz Imrével, akinek az Intézet 
tervezési munkájába történt bekapcsolódása hatalmas inspi- 
rációs forrás a diákok számára...

Az elkészült munkát május 31-én az Intézet tervezési 
igazgatója, Dr. Brian Hanson adta át.

Ú J TEM PLO M  KASSÁN A „bársonyos forradalom” 
egyik örvendetes következménye, hogy Szlovákiában újra 
épülnek templomok. Kassán az eddigi két óriási egyházke
rületet hét körzetre osztották. Az újak székhelye külső lakó
telepeken van, de egyelőre provizóriumokban; kultúrköz- 
pontokban, iskolákban működnek. Két templom már épül; a 
további három építése előkészítés alatt áll. Ezek közül a 
legutolsóra, az ún. Kassai Kormányprogram Lakótelep 
templomára-parókiájára kiírt meghívásos pályázat értékelé
se júliusban történt meg. A pályázatot a mi irodánk nyerte.

A feladat meglehetősen bonyolult volt. A kijelölt hely 
korántsem alkalmas templom céljaira -  a lakótelep eredeti 
koncepciójában természetesen szó sem volt templomról. A 
Szűzanya Szent Szívének szentelt templomot az új korszak 
szimbólumának tekintettük, amelyben újból épülhetnek 
templomok. Ezért töri át a templomhajó orra a lakótelepi 
üzletsor falát. Ugyanakkor szeretnénk, ha az új templom a 
hagyományokat is képviselné, ezért van tornya, sőt kettős 
tornya, mint a középkori templomoknak, és alaprajzi kon
cepciója is a középkori processziók rendjére utal. Megpró
báltunk feleletet adni arra a kérdésre, amit az organikus épí
tészet kritikusai gyakran felvetnek: képes-e a szerves építé
szet kompromisszumokra egy vele ellentétes szellemiségű 
környezeten. A templom külső felületét terméskő borítja 
monumentális falfelületeket képezve, és a belső fa tartó- 
szerkezet csak a falak tetején jelenik meg. A templom belső 
világa merőben más atmoszférájú lesz.

Martin Drahovsky 
Péter Pásztor 
Ladislav Friedmann

Pavel Simko 
Rastíslav Rozman 

Richard Neufeld
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Geleta László felvétele

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM
piliscsabai campusa szeptember 22-én nyílik meg. Az 
együttest, amely az egykori orosz laktanya épületeinek áta
lakításával és bővítésével készült, Angelo Acerbi érsek, pá
pai nuncius áldja meg. A Siklósi József és Csemyus Lőrinc 
tervezte bővítésről 93/1-2 számunkban írtunk részletesen.

SALAMIN FERENC tervei szerint (munkatárs: Tus- 
nády Zsolt) elkészült Szerencsen a nyolcvan férőhelyes kö
zépiskolai kollégium. Az új együttes a felismerhetetelnségig 
lecsupaszított egykori szolgabírói kúria helyreállításával és 
melléképületeinek átalakításával jött létre.

Salamin Fcrcnc felvételei

A VANDORISKOLA új évfolyamára szeptember 29- 
ig lehet jelentkezni. Az Egyesülés tizenhét cége által kiírt 
pályázat elbírálása október 1-én lesz. „A Kós Károly Egye
sülés azért nyúlt vissza a középkor céhrendszerének módsze
reihez, mert úgy gondolja, hogy az építészet nem csak szak
ma, hanem hivatás is. Az ehhez szükséges információátadás 
csak személyesen és a mindennapi munka során lehetséges. 
Az Egyesülés fokozni kívánja erőfeszítéseit, mert látja, hogy 
a dezinformációs struktúrák tovább erősödtek, a kontrasze- 
lektív folyamatok az építészet szellemi, szociális feladatait 
elnyomják; a természettel — az emberi természettel is — el
lenséges tendenciáknak újabb és újabb szabad csatornákat 
biztosítanak. A Vándoriskola az általános építészeti vérke
ringésbe kapcsolja be hallgatóit úgy, hogy lehetőséget biz
tosit a hazai hagyományok és gondolatok megismerésére és 
felhasználására is."
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Aníbony Gall rekonstrukciós rajza

ANTHONY GALL Kós Károly műveit bemutató, ki
bővített kiállítása október 15-én 11 órakor nyílik a kecske
méti Cifra-házban és december 4-ig tart nyitva.

AZ AXIS ÉPÍTÉSZIRODA munkáiból nyílik kiállí
tás a Budapest Galéria Lajos utcai kiállítótermében szep
tember 21-én. A kiállítás, amelyhez terjedelmes katalógus 
készült, október 9-ig tekinthető meg.

MÚJDRICZA FERENC és PÉTER, a tatai ravata
lozó, lélekharang és temetőkapu tervezőinek Első Kör című 
kiállítása a tatai Kuny Domokos Múzeumban szeptember 
25-én zárul.

A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS őszi konferenciáját 
a Szabad Oktatási Fórum résztvevői szervezik szeptember 
23. és 25. Között. Az Oktatási Fórum második évfolyama 
októberben indul.

A 14. VISEGRÁDI NYÁRI TÁBOR résztvevői 
konzolos szerkezetű kilátóteraszt építettek a tábor melletti 
hegyoldalban.
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A tartalomból

Farkas Gábor tervei és épületei 
Huszonnégy kecskeméti építész bemutatkozása 
Kálmán István a magyar adóreformról 
Interjú Makovecz Imrével és Török Ferenccel 
Az utolsó rádióbeszélgetés Bodor Ferenccel
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