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karl Dieter Bodack

hihetetleN sokszíNűség

a kós károly egyesülés és az internationales forum 
Mensch und Architektur az organikus építészet jö-
vőbeli feladatait tárgyaló konferenciára hívott épí-
tészeket és az építészet iránt érdeklődőket augusz-
tus utolsó napjaiban.

már maga hely, piliscsaba is fel kellett hogy kelt-
se az érdeklődést, mert itt terül el a pázmány péter 
katolikus egyetem kampusza, amelynek centrumá-
ba makovecz imre tervezte meg az auditorium 
maximumot, egy kettős kupolájú épületet, amely-
nek falai és kupolái úgy hatják át egymást, ahogy 
steiner első goetheanumában. Csakhogy ezek a 
kupolák egymás felé dőlnek, annyira erősen, hogy 
az ember azt gondolhatná, akár egymásra is zuhan-
hatnak, valójában azt lehet érzékelni, hogy egymás-
hoz nőve emelkednek, egymásba kapaszkodnak. 
az egyetem területén egész sor drámai megjelené-
sű épület áll, organikus alakzatok, amelyeket a 
magyarországi katolikus egyház történe téből me-
rített építészeti részletek gazdagítanak. Drámai 
ezeknek az épületeknek a története is, mert ezen 
a területen szovjet laktanya volt a kilencvenes évek 
elejéig, és ez a hely változott át többezer diák min-
dennapi otthonává.

itt találkoztak augusztus 23-án a konferenciára 
érkező első vendégek, diákok, akik pieter van der 
ree, luigi fiumara és karl-Dieter Bodack műhely-
gyakorlatán vettek részt. a legtöbben ukrajnából 
érkeztek, ahol a kijevi építészeti fakultáson luigi 

élvezetes órákat tölthettek. mindezek az épületek 
rendkívüli töménységben mutatták a formálóerő 
olyan gazdagságát, amihez hasonlót sehol másutt 
a világban nem találhatunk. a résztvevők csodálatát 
méltán ébresztette fel a magyar építészek önálló 
művészete, bár a kezdeményező makovecz imrét 
steiner építészete közvetlenül megérintette, az ő 
emberképe és szemléletmódja belsőleg áthatotta, 
az építészetében semmilyen utánérzés, formai 
másolás nem található.

a harmadik napon tekintették meg a résztvevők 
a budapesti iparművészeti múzeum kiállítását a 
magyar organikus építészetről. a fényképek és mo-
dellek meggyőző képet adtak a magyar kollégák 
több évtizedes tevékenységének kivételes minősé-
géről. figyelemre méltó, sőt egyenesen ösztönző 
ez a „magyar út”, mindenekelőtt a világszerte el-
harapózott uniformizálással való összehasonlítás-
ban: a hagyományos értékekre, képzetekre és 
előképekre támaszkodik, ezeket átalakítja és aktu-
alizálja, amivel valóban magyar építészetet teremt 
a globalizálás helyett. 

a két záró nap előadásai és hozzászólásai új fó-
rumot nyitottak, széles bepillantást engedve más 
országok építészeinek munkáiba. a mikrofonnál 
nem csak magyar barátaink kaptak helyett, minde-
nek előtt makovecz imre, akinek rövid, lényegre 
törő nyilatkozatát hallhattuk, hanem mások között 
marko pogacnik (szlovénia), lucien kroll (Belgium), 
pieter van der ree (hollandia), peter Blundell Jones 
és roger Connah (Nagy-Britannia), peter hübner és 
karl-Dieter Bodack (Németország), luigi fiumara 
(olaszország) és gregory Burgess (ausztrália) or-
ganikus alkotásainak lenyűgöző színképével.

Összefoglalva: a résztvevők többségének isme-
reteit, szemléletét bizonyára rendkívüli módon tá-
gította ez a találkozó, s közvetlenül átélhetővé vált, 
hogy a magyar kollégáink milyen szabadon alkotnak 
és alkottak a kommunista uralom idején is. minden-
kinek, aki az építészeti tevékenységével a társadal-
mi jövő megalkotásán kíván fáradozni, a legmele-
gebben ajánlható, hogy magyarországra utazzék 
tapasztalatokat gyűjteni.

(fordította Gerle János)

fiumara vendégprofesszornak, a goetheanum kép-
zőművészeti szekciója vezetőjének a tanítványai-
ként ismerkednek több éve a szerves építészet al-
kotó módszereivel. a résztvevőknek a három napos 
munka során új vasúti állomásépületet kellett ter-
vezniük az egyetem részére, amelynek funkciója, 
elhelyezkedése alkalmazkodik az egyetemi együt-
tes különleges karakteréhez.

a konferenciára a harminc diák mellé további 
hetven résztvevő érkezett, akik egy busz kirándulás 
keretében csodálatos épí tészeti élmé nyek részesei 
lehettek. makovecz imre alkotóképességében gyö-
nyörködhettek százhalombatta és paks templomá-
ban, amelyek a környezetük szá mára ikonografikus 
keresztényi üzenetet hordoznak és a belsejükben 
a fény vezetése és a téralakítás révén meditatív at-
moszférát teremtenek. a kakasdi faluház az előb-
biekhez hasonló mó don hihetetlen teljesítmény 
térformálát és a kézmű ves munka minőségét ille-
tően, olyan alkotás, amely ről a legtöbben azt gon-
dolták, hogy a mi viszonylag gazdagabb országa-
inkban is megfizethetetlen lenne.

a nap végén és a második napon a résztvevők 
makovecz köréhez tartozó építészek munkáit láto-
gatták meg, pécsi épületeket (Dévényi sándor), a 
kaposvári egyetem új épületeit (ekler Dezső), a he-
rendi porcelánmanufaktúra új csarnokait (Csernyus 
lőrinc, turi attila, turányi gábor), és egy csopaki 
borpincét (szűcs endre), ahol a bolthajtások alatt 

a résztvevők egy csoportja a piliscsabai kampuszon paul van panhuys a kakasdi faluház egyik tornyát rajzolja. pieter van der ree és gregory Burgess a pécsi Bagolyvárban

Dévényi sándor: a Bagolyvár-panzió részlete

lucien kroll a tihanyi Bencés apátság kerengőjében

szűcs endre: Csopak, szent Donát borház
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