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Előző számunk melléklete kiemelt részleteket
közölt a Csete Györggyel április 18-án és május
13-án készített interjúból. Ezúttal a beszélgetés
Csete György személyére és munkáira vonatkozó részeit adom közre. Az eredeti elképzelés és
megállapodás szerint ezt a szöveget a Pécsi Ifjúsági Iroda tevékenységére és Csete György épü
leteire vonatkozó írásos dokumentumok egészítették volna ki, valamint a szövegben említett
épületek gazdag fotóanyaga. Ezeket az elmúlt
hónapok sok sürgetése és ígérete ellenére lapzártáig nem kaptam meg. Ahogy erről szóban is
tájékoztatott, utolsó levelében Csete György ezt
írja: „…egyelőre legyetek irántam türelemmel,
Csete-Dulánszky könyvem bővítésén és az ahhoz
szükséges segítség megszerzésén kell mostanában
igyekezzem és az maradék szellemi erőm összeszedését igényli.” Ezt annál inkább sajnálom, mert
az interjú híre az előzetes megbeszélés alapján
már megjelent Csete György új beszélgetés-köte
tében („én onnan is a zöld mezőt látom” – Csete
György építésszel beszélget Fülöp Zsuzsanna.
Kairosz kiadó, 2008.), amelyben Csete nehezmé
nyezi, hogy „az organikusok folyóirata, az Ország
építő egyetlen sort, egy képet sem szentelt eddig az
első emblematikus organikus műnek.” S azzal az
örömteli hírrel folytatja: „Most, miután már
átléptem a hetvenedik évem küszöbét, megkerestek
a folyóirattól, úgy tűnik, belátják, mégsem lehet szó
nélkül hagyni mindazt, ami a kezem alól kikerült.”
A fent említett emblematikus mű, az orfűi forrásház képeit Csete György tipográfiai vázlatai
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szerint készültem közölni, de ezt a képek híján
egyelőre nem tudom megtenni. Őszintén remélem, hogy később erre mégis sor kerül, hiszen
az egész kezdeményezés eredeti célja az, hogy a
most építésszé érő nemzedékek számára lehetőséget biztosítson a huszadik század második
felének meghatározó jelentőségű életműve áttekintésére. A beszélgetés sok újdonságot tartalmaz
a Csete Györgyöt személyesen ismerők számára
is. Magát az interjút ezért nem akartam bizonytalan időre félretenni, így döntöttem a vizuális
információk híján töredékes közlés mellett.
Mihelyt mód nyílik rá, a beszélgetésben említett
épületek képeit megfelelő kísérőszövegekkel
közölni fogom. A fentebb említett kötet, amelyben Csete György az itt következő interjúhoz
hasonlóan, de kevésbé a szakma szemszögéből
tekinti át az életét, sok helyen kiegészíti, pontosítja a mi beszélgetésünk tartalmát.
Csete György végül arra kért, hogy a beszélgetést egyedül a kőszegi református templom
képei (Zsitva Tibor felvételei), valamint Lőrincz
Zoltán „Ne hagyjátok a templomot…” Új reformá
tus templomok 1990–1999 című könyvének e
templomra vonatkozó részletei kísérjék, amit
kérésének megfelelően megteszek. Döbrentei
Kornélnak július 5-én, Kaposmérőn, Csete
György Árpád-pajzzsal történt kitüntetése alkalmából mondott laudációjának szövege a Búvópatak című folyóirat 2008. augusztusi számában
jelent meg.

Gerle János
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beszélgetés csete györggyel
lába jártam. Ennek az a története, hogy egy kis vacak utcában, az evangélikus templom háta mögött, a nevét sem
tudom már, az egyik végén volt az evangélikus iskola, ahol
együtt volt mind a nyolc osztály. A kicsi gyerekek együtt
jártak iskolába az őnáluk jóval korosabbakkal, én például
Őze Lajossal, aki akkor még nem tudott rendesen beszélni, dadogós volt és csúfolta mindenki szegény gyereket. Ez
az iskola egyszercsak megszűnt és mivel a zsidó iskola tőlünk 300 méterre volt, ugyanebben az utcában, oda ke
rültem. A két adag gyereket egyszerűen összecsapták, mert
nem volt sok zsidó gyerek. Nagyon jó volt a tanítónk,
bizonyos Klein Miklós tanár úr, vagyis tanító úr, és én az
egyik kedvence voltam. Jó tanuló kisfiú voltam, nem sok
vizet zavartam, bár most jut az eszembe, hogy egyszer föl
szólított, hogy na, kisfiam, gyere csak ki, mutasd meg a
többieknek, hogy kell sétálni! Nem tudtam, hogy mit is
akar, hogy a séta egy bizonyos menéssel jár együtt, én csak
úgy elkezdtem menni, ahogy egy kisgyerek megy, egyszerre lóbáltam a két kezemet, együtt a kettőt, előre-hátra.
Akkor odalépett hozzám a tanító úr, egyébként nem volt
verekedős, csak kedvesen odacsapott a fejem tetejére, á,
hülye vagy kisfiam, menj a helyedre! Gyakran nem volt
benn az osztályban, mindig más dolga akadt, izgő-mozgó
ember volt. Megjárta Auschwitzot, a tetoválás ott volt az
alsó karján. Ugyanilyen tetoválása volt Vedres Gyuri barátomnak, ő se mutatta, de hát kivillant néha. Kisgyerek
korában, vagy már kicsit nagyobb gyerekként ott volt a
lágerben. Szerettem oda járni, a tanító úr, mikor elment
valahova, bennünket rábízott a nagyokra, akkor se nagyon
rendetlenkedtünk többet, de azért az csak jó volt. Szabadabbak voltunk. Azt is hozzáteszem, hogy a zsidó hittanórákon is résztvettem, csak úgy belehallgattam, mert nem
mondták, hogy na, gyerekek, ti menjetek ki az udvarra,
játsszatok egyet; ha akartuk, végighallgattuk a történeteket,
amiket a zsidó gyerekeknek elmondtak, meg tanultuk a
betűket. Egy-két zsidó betűt is tudtam sokáig, aztán elfelejtettem őket, utólag azt gondolom, jó lenne tudni. Most
itt az emlékek között turkálva bukkantam ezekre a levelekre is. 1946-ban vörhenyes voltam, nem mehettem iskolába. A tanító úr olyan figyelmes volt, hogy mivel én
nem vehettem részt a pajkosságokban addig a pár hétig,
amikben a többiek benne lehettek nyakig, mindet fölbiztatta, hogy írjatok a Csete Gyurkának levelet! és ezek kerültek most elő. Érdekes kis levélkék, ahogy egy kisfiú ír
egy másik kisfiúnak, igyekszik rendesen fogalmazni, de a

Kiket tekintesz mestereidnek, példaképeidnek, kik voltak,
akikre először figyeltél? Például Wigandról mostanában
többször is beszéltünk, mint akit nagyon sokra tartasz.
Wigand csak úgy fölelevenedett most bennem, hogy
Keserü Kati vette a bátorságot, és megcsinálta a róla szóló
könyvet.
Kik azok, akiket a pályád kezdetén
igazán fontosnak tartottál?
Most már én is mindig az életrajzomat mondom, ez az
igazság. Nincs más, ezt már át tudtam tekinteni, úgy
amennyire. Ugyanúgy a Bauhäuslerek nevelésének vagyok
a terméke, mint az összes többi gyerek, aki a hatvanas
években a Műegyetemre járt. Török Feri, Makovecz Imre
meg a többiek ugyanúgy, ugyanazokkal a tanárokkal találkoztak, mint én, és azok elsősorban a Bauhaus eszméinek az uralma alatt nőttek fel és annak alapján tanították
az ifjúságot. Pont itt van előttem az a kis könyvecske, amit
Pietilä-től kaptam, nagyon jó összefoglaló az ő munkáiról.
Ez azért lényeges az életemben, mert a diplomatervemet,
az esztergomi múzeumot az 1958-as brüsszeli világkiállításra készített finn pavilonjának a hatása alatt rajzoltam,
benne is van a könyvben. Ez a pavilon még az ő tevékenységén belül is a kicsit merevebb házak közé tartozik, mond
hatom, hogy kicsit a Bauhaushoz kötődő épület, és az én
1961-es diplomatervem, bár Reima Pietilä hatása alatt, de
az is a Bauhaushoz kötődő munka.
A diplomázásom előtt jóval, még 1956-ban egy szentesi református lelkésztől kaptam egy könyvecskét, ami
azért érdekes, mert ennek a könyvnek az illusztrációit részint Debreczeni László, Kolozsvárott élő öreg építész
készítette, nagyon szép rajzokat, részint ő válogatotta
össze Kós Károlytól, Zrumeczky Edétől meg Wigand
Edétől. A könyv hónapokra van fölosztva és mindegyik
fejezet szép, iniciálészerű képecskével kezdődik (Debreczeni
László: A mi művészetünk), nagyon jó lenne újra kiadni.
Kicsit nosztalgikus szövege van, de meg lehet szerettetni
vele az építészetet. Tehát ezt kaptam Kanász Nagy József
református lelkésztől ajándékba, ez egy fontos véletlen. Ez
végigkísért engem, nemcsak az egyetemi tanulmányaim
idején, hanem utána is és még megvan hálistennek, mert
nekem az a szerencsém vagy balszerencsém, hogy ilyen
tartogatós, őrizgetős ember vagyok. Olyan cetlikkel találkozom például, hogy én 1946-ban Szentesen a zsidó isko-
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helyesírást se tudja, itt is, ott is kibicsaklik. Az a helyzet,
hogy végigjártam Szentesen az összes felekezeti iskolát. Az
evangélikusban kezdtem, onnan átkerültem a zsidó iskolába, oda jártam, azt hiszem, két évig. Akkor ott is történt
valami, már nem tudom micsoda, de hát az államosítás
időszakában vagyunk már, és egy időre átkerültem a katolikus iskolába. Oda is jártam, abba a nagyon szép épület
be, gyönyörű majolika csúcsdísze van. Volt nekem Szen
tesen egy szerelmem, tizenéves koromban egy tizenéves
kislány, csak utólag tudtam meg, hogy ez a kislány abban
az iskolában lakott, ott is
született, de akkor még ezt
nem tudhattam, mert a két
család nem volt egymással
kapcsolatban. Mikor a katolikus iskolát is bezárták, a
református iskolába jártam,
és amikor az is el lett törölve,
átkerültem a Petőfi utcai
általános iskolába, és ott
jártam én együtt ezzel a
kislánnyal egy-két évig. Ott
készültek az osztályfényképek, amin a kisgyerekek
glédában állnak egymás
mellett, a nagyobbak hátul,
a kisebbek egy sorral lejjebb,
a legkisebbek meg ülnek. Az
álló sorból kimagaslik egy
fiú, az a Kerényi Géza, aki
úgy rajzolt, hogy a mostani
fejemmel azt hiszem, lehetett volna belőle egy új Dü
rer. Az akkori időknek és az
érdeklődési körünknek megfelelő dolgokat rajzolta, azokkal volt kidekorálva az egész osztály, meg ha ünnepek
következtek, ennek, annak, amannak is ki kellett rajzolni
az orcáját. Én ezen az osztályképen nem vagyok rajta,
megint hiányoztam, biztos meg voltam fázva, de mindenki más rajta van, a két kis szerelmem is, mert nem is egy
volt, hanem kettő. Mindketten nagymamák, megvannak,
jól vannak, unokáik vannak.
Gézát felkarolták a szentesi rajztanárok, Drahos István,
meg a Terney tanár úr, sokra hivatottnak tartották, de ő
nem volt valami jó modorú, Drahos Pista bácsi se kedvelte a bárdolatlan stílusa miatt. De tanítgatták, hogy vigye
többre, különórákat adtak neki, és próbált is fölfelé menni, a Képzőművészeti Főiskolára jelentkezett, csak nem

vették föl a kollégiumba. Akkorra már az édesanyja megözvegyült, nem tudta anyagilag támogatni, kisebb gyerekek
ről is gondoskodnia kellett, így ez a fiú az ő finom kezével
és a fantasztikus rajztudásával elment pályamunkásnak,
mivel az édesapja is vasúti pályamunkás volt. Gondolhatod,
mi lett a kezével, meg az egész életével. Biztos nem maradt
pályamunkás, mert volt annyira okos gyerek, de a rajzolást
abbahagyta. Körülbelül egy éve voltam Szentesen, a régi
vármegyeházába helyezték át a Koszta József Múzeum egy
részét, többek között az ott maradt Koszta képeket is; ahogy
belépek a terembe, meglátom a Gézát, ő a teremfelügyelő. A művészetből
ennyi lett, nem ő csinálja,
hanem ő felügyeli. Nagyon
örültünk egymásnak, ha
megint Szentesen járok,
újra meglátogatom. Az ő
élete már lezárult, én lettem
a híres ember, ő meg nem,
pedig sokra volt hivatva.
Ebben a Petőfi utcai
általános iskolában kaptam
egy nagy dicsérő oklevelet
a jó magatartásomért meg
a jó tanulásomért, 1952 áp
rilisban, az is el van téve. De
ugyanazon a nyáron én már
apukám mellett dolgoztam
Apátfalván, odajártak a
szentesi kubikosok kubikol
ni. Valószínű, hogy rizsföldeket építettek, én mint
kisgyerek, vízhordó voltam.
Piros meg kék, nyolc vagy tíz kilós vizeskannában kellett
a kubikosoknak vinnem a friss vizet. Vinni egy ilyen kis
gyereknek, az amúgyis vézna gyereknek a vizet, az még
hagyján, amíg menetben van, ki van egyensúlyozva; a gond
akkor keletkezik, amikor önteni kell. Jóska bácsi vagy
Pista bácsi szól, hogy gyere csak ide kisfiam, adj már nekem
is egy pohár vizet, és akkor a kanna már kétszer olyan ne
héz, csak úgy tudod kiönteni, hogy kicsit leguggolsz, a
guggoló lábadra ráteszed a kanna oldalát, megbillented és
úgy öntöd a fedelébe. Még a vasúti igazolást is megtaláltam,
ahol segédmunkásként szerepelek, tehát nem volt a sarzsim
pontosítva. A lényeg az, hogy ott kezdtem a dolgozó pályá
mat 1952-ben, az apám mellett. Mondhatom, hogy ku
bikoltam, mert hogy csak vízhordásig vittem és nem
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egy másik kisfiúnak, igyekszik rendesen fogalmazni, de a

Kiket tekintesz mestereidnek, példaképeidnek, kik voltak,
akikre először figyeltél? Például Wigandról mostanában
többször is beszéltünk, mint akit nagyon sokra tartasz.
Wigand csak úgy fölelevenedett most bennem, hogy
Keserü Kati vette a bátorságot, és megcsinálta a róla szóló
könyvet.
Kik azok, akiket a pályád kezdetén
igazán fontosnak tartottál?
Most már én is mindig az életrajzomat mondom, ez az
igazság. Nincs más, ezt már át tudtam tekinteni, úgy
amennyire. Ugyanúgy a Bauhäuslerek nevelésének vagyok
a terméke, mint az összes többi gyerek, aki a hatvanas
években a Műegyetemre járt. Török Feri, Makovecz Imre
meg a többiek ugyanúgy, ugyanazokkal a tanárokkal találkoztak, mint én, és azok elsősorban a Bauhaus eszméinek az uralma alatt nőttek fel és annak alapján tanították
az ifjúságot. Pont itt van előttem az a kis könyvecske, amit
Pietilä-től kaptam, nagyon jó összefoglaló az ő munkáiról.
Ez azért lényeges az életemben, mert a diplomatervemet,
az esztergomi múzeumot az 1958-as brüsszeli világkiállításra készített finn pavilonjának a hatása alatt rajzoltam,
benne is van a könyvben. Ez a pavilon még az ő tevékenységén belül is a kicsit merevebb házak közé tartozik, mond
hatom, hogy kicsit a Bauhaushoz kötődő épület, és az én
1961-es diplomatervem, bár Reima Pietilä hatása alatt, de
az is a Bauhaushoz kötődő munka.
A diplomázásom előtt jóval, még 1956-ban egy szentesi református lelkésztől kaptam egy könyvecskét, ami
azért érdekes, mert ennek a könyvnek az illusztrációit részint Debreczeni László, Kolozsvárott élő öreg építész
készítette, nagyon szép rajzokat, részint ő válogatotta
össze Kós Károlytól, Zrumeczky Edétől meg Wigand
Edétől. A könyv hónapokra van fölosztva és mindegyik
fejezet szép, iniciálészerű képecskével kezdődik (Debreczeni
László: A mi művészetünk), nagyon jó lenne újra kiadni.
Kicsit nosztalgikus szövege van, de meg lehet szerettetni
vele az építészetet. Tehát ezt kaptam Kanász Nagy József
református lelkésztől ajándékba, ez egy fontos véletlen. Ez
végigkísért engem, nemcsak az egyetemi tanulmányaim
idején, hanem utána is és még megvan hálistennek, mert
nekem az a szerencsém vagy balszerencsém, hogy ilyen
tartogatós, őrizgetős ember vagyok. Olyan cetlikkel találkozom például, hogy én 1946-ban Szentesen a zsidó isko-
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helyesírást se tudja, itt is, ott is kibicsaklik. Az a helyzet,
hogy végigjártam Szentesen az összes felekezeti iskolát. Az
evangélikusban kezdtem, onnan átkerültem a zsidó iskolába, oda jártam, azt hiszem, két évig. Akkor ott is történt
valami, már nem tudom micsoda, de hát az államosítás
időszakában vagyunk már, és egy időre átkerültem a katolikus iskolába. Oda is jártam, abba a nagyon szép épület
be, gyönyörű majolika csúcsdísze van. Volt nekem Szen
tesen egy szerelmem, tizenéves koromban egy tizenéves
kislány, csak utólag tudtam meg, hogy ez a kislány abban
az iskolában lakott, ott is
született, de akkor még ezt
nem tudhattam, mert a két
család nem volt egymással
kapcsolatban. Mikor a katolikus iskolát is bezárták, a
református iskolába jártam,
és amikor az is el lett törölve,
átkerültem a Petőfi utcai
általános iskolába, és ott
jártam én együtt ezzel a
kislánnyal egy-két évig. Ott
készültek az osztályfényképek, amin a kisgyerekek
glédában állnak egymás
mellett, a nagyobbak hátul,
a kisebbek egy sorral lejjebb,
a legkisebbek meg ülnek. Az
álló sorból kimagaslik egy
fiú, az a Kerényi Géza, aki
úgy rajzolt, hogy a mostani
fejemmel azt hiszem, lehetett volna belőle egy új Dü
rer. Az akkori időknek és az
érdeklődési körünknek megfelelő dolgokat rajzolta, azokkal volt kidekorálva az egész osztály, meg ha ünnepek
következtek, ennek, annak, amannak is ki kellett rajzolni
az orcáját. Én ezen az osztályképen nem vagyok rajta,
megint hiányoztam, biztos meg voltam fázva, de mindenki más rajta van, a két kis szerelmem is, mert nem is egy
volt, hanem kettő. Mindketten nagymamák, megvannak,
jól vannak, unokáik vannak.
Gézát felkarolták a szentesi rajztanárok, Drahos István,
meg a Terney tanár úr, sokra hivatottnak tartották, de ő
nem volt valami jó modorú, Drahos Pista bácsi se kedvelte a bárdolatlan stílusa miatt. De tanítgatták, hogy vigye
többre, különórákat adtak neki, és próbált is fölfelé menni, a Képzőművészeti Főiskolára jelentkezett, csak nem

vették föl a kollégiumba. Akkorra már az édesanyja megözvegyült, nem tudta anyagilag támogatni, kisebb gyerekek
ről is gondoskodnia kellett, így ez a fiú az ő finom kezével
és a fantasztikus rajztudásával elment pályamunkásnak,
mivel az édesapja is vasúti pályamunkás volt. Gondolhatod,
mi lett a kezével, meg az egész életével. Biztos nem maradt
pályamunkás, mert volt annyira okos gyerek, de a rajzolást
abbahagyta. Körülbelül egy éve voltam Szentesen, a régi
vármegyeházába helyezték át a Koszta József Múzeum egy
részét, többek között az ott maradt Koszta képeket is; ahogy
belépek a terembe, meglátom a Gézát, ő a teremfelügyelő. A művészetből
ennyi lett, nem ő csinálja,
hanem ő felügyeli. Nagyon
örültünk egymásnak, ha
megint Szentesen járok,
újra meglátogatom. Az ő
élete már lezárult, én lettem
a híres ember, ő meg nem,
pedig sokra volt hivatva.
Ebben a Petőfi utcai
általános iskolában kaptam
egy nagy dicsérő oklevelet
a jó magatartásomért meg
a jó tanulásomért, 1952 áp
rilisban, az is el van téve. De
ugyanazon a nyáron én már
apukám mellett dolgoztam
Apátfalván, odajártak a
szentesi kubikosok kubikol
ni. Valószínű, hogy rizsföldeket építettek, én mint
kisgyerek, vízhordó voltam.
Piros meg kék, nyolc vagy tíz kilós vizeskannában kellett
a kubikosoknak vinnem a friss vizet. Vinni egy ilyen kis
gyereknek, az amúgyis vézna gyereknek a vizet, az még
hagyján, amíg menetben van, ki van egyensúlyozva; a gond
akkor keletkezik, amikor önteni kell. Jóska bácsi vagy
Pista bácsi szól, hogy gyere csak ide kisfiam, adj már nekem
is egy pohár vizet, és akkor a kanna már kétszer olyan ne
héz, csak úgy tudod kiönteni, hogy kicsit leguggolsz, a
guggoló lábadra ráteszed a kanna oldalát, megbillented és
úgy öntöd a fedelébe. Még a vasúti igazolást is megtaláltam,
ahol segédmunkásként szerepelek, tehát nem volt a sarzsim
pontosítva. A lényeg az, hogy ott kezdtem a dolgozó pályá
mat 1952-ben, az apám mellett. Mondhatom, hogy ku
bikoltam, mert hogy csak vízhordásig vittem és nem
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hordtam a talicskát, az nem számít. Hiába, hogy csak két
hétig voltam velük, megszerettem őket, meg ők is engem.
Én voltam a vízhordó gyerek, aki mindig viszi a friss vizet,
az is kőkemény munka, nem lehet lazsálni. De a talicska
iránti nosztalgiám a mai napig megmaradt, most készíttetek egy talicskát, Szegváron csinálja egy mester. Olyan
kubikos talicskám lesz, amilyennel az apám, meg a többiek hordták a földet.
A mártélyi házam két ekkora szoba, mint ez, hat méter az egyik mérete, a másik négy. Egyik a műterem, abban
van az alvóhelyem, meg két rajzasztal, egyik az Ildié, a
másik az enyém, van a közepén egy kemence. A másikban
van a könyvtáram. Itthon a könyveimnek csak egy töredéke van, örökös keresésben vagyok, mert ami itt kellene,
az lent van Mártélyon; ha itt keresgetem, nem találom, de
ha ott keresgetem, ott se találom. Alig várom, hogy leutazzak és ott is kutatónapot tartsak saját magamnak, újabb
meg újabb különlegességek jönnek majd elő, mint ezeknek
a gyerekeknek a levelei, 1946-ból. Ezek máshonnan kerültek elő, Ildi keresett valamit a fölső erkélyen és egy papírdobozra talált, és annak az aljában voltak a levelek mindenféle újságokkal. Azok meg már Szegedről kerültek elő,
mert édesanyámék életük végéig Szegeden éltek a Lengyel
utca 4-ben, és onnan is haltak meg. Amíg éltek, az volt a
szokásuk és az ünnepük, hogy mikor mi valami diadalt
arattunk, valami kiállításunk volt vagy cikkünk jelent meg
a Művészetben vagy másutt, akkor abból egy lapszámot
eltettek, ha Ildiről megjelent valami, az ugyanúgy Szegedre vándorolt, egy katalógus vagy egy oldal a Nők Lapjából.
Ezeket a relikviákat az egyik ebédlőasztalon gyűjtötték
össze, a nagy ovális asztalon, ami úgy tele volt mindenféle
vackokkal, mint most a kerek asztalom itt.

Menjünk vissza 1952-re, ez az év már elég vészjósló volt
az ország történetében. Akkor már szelektálták az embereket, hogy ezeket kirekesztjük a továbbiakból, ezek meg
a mieink, ezek mehetnek. Mikor megkaptam a dícséretemet
az általános iskolában, azt nem kaptam meg mellé írásban,
hogy egyúttal Magyarország összes középiskolájából kiutálnak. 15 évesen nem fogtam föl, hogy miről van szó, egy
15 éves gyerekben csak homályos vágyak vannak, hogy mi
akar lenni, azt nem igazán tudja, én legalábbis nem tudtam.
Tehát 52-ben ott álltak az én kétségbeesett szüleim, a jogi
doktor édesapám, meg édesanyám, aki a háztartást vezette, azt mondjuk, hogy háztartásbeli, htb, az egy lenézett
foglalatoskodás volt, hiába nagyon fontos. Mindenesetre
az, hogy az ő kis fiacskájuk nem mehet gimnáziumba, az
teljesen padlóra vitte őket. Az a helyzet, hogy édesapám a
szegedi Csillagbörtönben húzott le egy évet, arról is megvan a papír, meg az önéletrajza is, amiben leírja, hogy
milyen számú, milyen fajta népbírósági ítélettel kapta azt
az egy évet, aztán 1948-ban amnesztiával szabadult. Ez a
börtön mint egy billog, egész életén át rajta maradt, azon
a Csete Sándoron, aki Szentes városában köztiszteletnek
örvendő férfi volt, a szegények segítője és istápolója, aki
miatt százan írtak alá egy beadványt a szegedi népbírósághoz, még az is megvan valahol, hogy a Csete Sándort a
népbíróság mentse fel és helyezze vissza az állásába, mert
hogy ilyen meg olyan jó ember, de hát fütyültek rá.
Szóval ott vagyunk 1952-ben, szegény édesanyám, meg
gondolom, édesapám is, aki zárkózott ember volt, nem
mutatta ki az érzelmeit, vagy csak nagyon ritkán, úgy
érezték, hogy becsapott a villám ezzel a rendelkezéssel, hogy
nincs továbbtanulás. Hiába vittek el a szentesi Horváth
Mihály Gimnáziumba, nem vettek föl. Volt Szentesen egy
gép- és gyorsíró iskola, édesanyám végső kétségbeesésében
oda is elvitt, de hiába. Ennélfogva nem tudok gép- és
gyorsírni. Azt szoktam mondani magamnak, hogy a
komenisták a rendeletükkel még a harmadik évezredből
is kizártak, ebből a számítógépes világból, nem csak a
gimnáziumból. Említettem már, hogy Kanász Nagy Józseftől kaptam a rajzos könyvecskét, még akkor, amikor
nem volt bennem semmiféle ambíció, hogy építész legyek,
tehát véletlen volt, hogy olyan könyvet adott a kezembe,
amelyiknek a pályámon mindenképpen nagy hasznát
vettem; ezek megmagyarázhatatlan, isteni sugallatra történő cselekmények. Ez a Kanász Nagy Józsi bácsi nagyon
jó prédikátor volt, amikor a szentesi evangélikus templom
papja, bizonyos Virányi Lajos bácsi nem tudta istentiszeteleti
szolgálatát ellátni, akkor ő mint református, vagyis szintén
protestáns lelkész, helyettesítette őt. Én meg a Józsi bácsit

Hogy kerültek Szentesről Szegedre a szüleid?
Az a helyzet, hogy édesapám Szentesen a Turul Bajtársi
Egyesület alvezére volt. Ez a hazafias érzelmű ifjúsági szer
vezet az úgynevezett úri középosztály fiaiból állt, és a
kornak megfelelő különböző eszmeáramlatoktól volt átitatva, volt például a Turulnak egy népi szárnya, ami egy
Fitos Vilmos nevű ember tevékenységéhez kötődött. Nem
rég jelent meg róla egy tanulmány a Hitelben. A Turul
Bajtársi Egyesületekben ezek a Fitos féle eszmék adták
többek között az egyik réteget. Az apám könyvespolcára
így kerültek Püski legelső könyvei, a Magyar Élet könyvkiadó kötetei, Szabó Dezső regénye, Az egész látóhatár, az
is ott volt vékony, zöld vászonkötésben. Ma is jó részük
megvan a második házban, egy papírdobozban a fűnyíró
gép előtt, mert könyvet eddig még nem loptak.
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különös figyelemmel hallgattam, mert szép beszédű, okos
beszédű ember volt, azt mondhatom, hogy a jó református pap megtestesítője. Tudod, itt az igehirdetés, a prédiká
ció a lényeg, nem a katolikus templomoknál megszokott
ceremóniák, nem a külsőségek, hanem az élő beszéd, az
számít. Na, ez a Józsi bácsi vigasztalta meg végül anyámat,
hogy ne féljetek ti semmit, vigyétek el a Gyurikát Debrecenbe és jelentkezzetek a református kollégiumban. Ez
meg is történt, hogy előbb írásban-e, vagy fogták a kezemet
és vittek is, már nem tudom, de 1952-ben már föl is vettek
a Debreceni Református Kollégium gimnáziumába. Az
I/A így szerveződött össze a hozzám hasonló 15 éves kisfiúkból. Nem voltunk fiatalemberek, kis seggfejek voltunk,
ez a helyes kifejezés. Kis szerencsétlenek, egymásról semmit
nem tudtunk, mindenki hallgatott a kollégiumban, mint
a sír. Nem hencegtünk azzal, hogy ki az apánk, ki az anyánk,
ez tabutéma volt. Véletlenül esetleg kiderült, én például
az F. Tálas Lacival utaztam mindig hazafelé Szajolig és
megtudtam, hogy az ő apja gazdag paraszt, tehát kulák.
Debrecenbe engem egyébként a nagyanyám, Kotlics
Terézia, azaz Nani vitt el, nem az édesanyám, nem az édes
apám, mert őneki volt vasúti szabadjegye, mert Kotlics
Terézia egy bizonyos Marosi Ferenc mozdonyvezetőnek
volt az özvegye. Ettől a Marosi Ferenctől ő régen elvált,
annyira kitagadta az életéből, hogy nem volt soha beszédtéma se, még azt sem tudom, hogy Szegeden melyik temetőben nyugszik. Én csak a Csete nagyapámat ismertem,
Csete Antalt, aki középparaszt volt, nem sok földdel, épp
annyival, hogy meg tudott belőle élni, a családját el tudta
tartani. Ennek a Csete Antalnak volt egy különös érdekessége. Orosházán lakott a másik fiánál, a Józsi bácsinál, de
karácsonykor mindig átjött hozzánk Szentesre. Középtermetű ember volt, abban a gúnyában érkezett, amiben egy
parasztember most is meg szokott jelenni ünnepkor, feketében, fekete csizmában, fehér ingben, az ing fölül
szorosan begombolva. Így jött be Csete nagyapa a szobába, édesapámmal beszélgettek, kicsit borozgattak, meg
előkerültek a háborús élmények, ő az első világháborút az
első naptól az utolsóig végigharcolta, mint huszár. És ha
nagyon jó voltam, akkor megmutatta a híres sebesülését.
Gyér, vöröses, őszes kese haja volt, azt félresimította, és
látni lehetett a füle fölött jobb oldalt fél arasznyival három
egymással párhuzamos vonalat. Néha még azt is megengedte, hogy ujjaimmal végigtapinthassam az árkot, a behegedt kardcsapások nyomait, amiket egy kozák lovastól
vagy nem tudom kitől kapott.

Ritka szép éveket töltöttem ott, és azóta is mindig visszajárok Debrecenbe. A műegyetemi tanulmányaim idején,
mikor kérni lehetett, hogy hová akarunk menni nyári
gyakorlatra, én mindig Debrecent mondtam. Akkor is a
kollégiumban szálltam meg. Az igazgató, Nagy Géza, ma
tematika-fizika szakos tanár volt, kemény ember, erős
matematikus egy nagyon szép feleséggel és egy nagyon szép
lánnyal, az Icukával. Az Icukának is volt abban része, hogy
mindig a kollégiumba mentem. Az egyik nyári gyakorlatom idején épült a debreceni Nagyállomás, aminek a
vasbeton héjkupolája Sajó István, debreceni építész tervei
szerint készült. Én Sajó Pista bácsi személyében, akinek a
lánya a szintén nagyon tehetséges Sajó Ildikó, találkoztam
először a gyakorlatban egy élő építésszel.
Hogy kerültél egyáltalán a Műegyetemre?
1956-ban, amikor az érettségi vizsgámat letettem Debrecenben, az 52-es ítéletek már abszolút érvénytelenek voltak.
Akkor már csak az mocorgott az ember fejében, hogy
milyen pályára menjen. Az én családomban mérnök nem
volt. Apám jogász volt, de mint tanult ember is messzi állt
a mérnöki tudományoktól. Volt a családban egy orvos,
édesapám unokaöccse, az Iványi Jancsi, aki a budai ostrom
idején az egyetemi rohamzászlóalj tagjaként a Pálvölgyi
cseppkőbarlangnál nagyon komoly, majdnem halálos
sérülést kapott. Ez az Iványi János is egy csodalény volt
számomra kisfiú koromban. Amikor az orvoskaron végzett,
azt hiszem, Szegeden, és a cselédkönyves orvosi gyakorlatát a szentesi kórházban töltötte, minálunk lakott. Így
aztán esténként egy igazi háborút megjárt férfival találkozhattunk. Körülálltuk és kérleltük, Jancsi, mutasd meg a
sebedet, és János, kicsit szemérmesen, felhúzta az ingét, és
ott volt az az irtózatos sebhely az oldalán, amit egy aknaszilánk vágott a testébe, és ebben a sebben az volt a csudálatos, hogy ahol a bőre le lett nyúzva, több tenyérnyi felületen, annak a nyoma olyan volt, mint egy óriási sasszárny.
Ez volt úgy 1948 körül.
Mikor a pályaválasztásra került sor, voltak, akik tudták,
hová szeretnének menni. A padtársam volt Daróczy Zoltán, európai hírű matematikus lett belőle, egy darabig a
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem rektora is
volt, nagyon okos, nagyon bölcs ember. Ő tudta nyilván,
hogy a matematikai tanulmányait szeretné folytatni. Én
minden tárgyban elég jó voltam, de olyan kimagasló
egyikben sem, hogy egyértelmű lett volna, hogy azt folytassam. Az építészet csak úgy került be az életembe, mint
egy véletlen. Ez a kis ajándékkönyv például, aztán az, hogy
családi barátom volt a szentesi Drahos István nevű grafi-

Milyenek voltak a Debrecenben töltött középiskolás évek?
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hordtam a talicskát, az nem számít. Hiába, hogy csak két
hétig voltam velük, megszerettem őket, meg ők is engem.
Én voltam a vízhordó gyerek, aki mindig viszi a friss vizet,
az is kőkemény munka, nem lehet lazsálni. De a talicska
iránti nosztalgiám a mai napig megmaradt, most készíttetek egy talicskát, Szegváron csinálja egy mester. Olyan
kubikos talicskám lesz, amilyennel az apám, meg a többiek hordták a földet.
A mártélyi házam két ekkora szoba, mint ez, hat méter az egyik mérete, a másik négy. Egyik a műterem, abban
van az alvóhelyem, meg két rajzasztal, egyik az Ildié, a
másik az enyém, van a közepén egy kemence. A másikban
van a könyvtáram. Itthon a könyveimnek csak egy töredéke van, örökös keresésben vagyok, mert ami itt kellene,
az lent van Mártélyon; ha itt keresgetem, nem találom, de
ha ott keresgetem, ott se találom. Alig várom, hogy leutazzak és ott is kutatónapot tartsak saját magamnak, újabb
meg újabb különlegességek jönnek majd elő, mint ezeknek
a gyerekeknek a levelei, 1946-ból. Ezek máshonnan kerültek elő, Ildi keresett valamit a fölső erkélyen és egy papírdobozra talált, és annak az aljában voltak a levelek mindenféle újságokkal. Azok meg már Szegedről kerültek elő,
mert édesanyámék életük végéig Szegeden éltek a Lengyel
utca 4-ben, és onnan is haltak meg. Amíg éltek, az volt a
szokásuk és az ünnepük, hogy mikor mi valami diadalt
arattunk, valami kiállításunk volt vagy cikkünk jelent meg
a Művészetben vagy másutt, akkor abból egy lapszámot
eltettek, ha Ildiről megjelent valami, az ugyanúgy Szegedre vándorolt, egy katalógus vagy egy oldal a Nők Lapjából.
Ezeket a relikviákat az egyik ebédlőasztalon gyűjtötték
össze, a nagy ovális asztalon, ami úgy tele volt mindenféle
vackokkal, mint most a kerek asztalom itt.

Menjünk vissza 1952-re, ez az év már elég vészjósló volt
az ország történetében. Akkor már szelektálták az embereket, hogy ezeket kirekesztjük a továbbiakból, ezek meg
a mieink, ezek mehetnek. Mikor megkaptam a dícséretemet
az általános iskolában, azt nem kaptam meg mellé írásban,
hogy egyúttal Magyarország összes középiskolájából kiutálnak. 15 évesen nem fogtam föl, hogy miről van szó, egy
15 éves gyerekben csak homályos vágyak vannak, hogy mi
akar lenni, azt nem igazán tudja, én legalábbis nem tudtam.
Tehát 52-ben ott álltak az én kétségbeesett szüleim, a jogi
doktor édesapám, meg édesanyám, aki a háztartást vezette, azt mondjuk, hogy háztartásbeli, htb, az egy lenézett
foglalatoskodás volt, hiába nagyon fontos. Mindenesetre
az, hogy az ő kis fiacskájuk nem mehet gimnáziumba, az
teljesen padlóra vitte őket. Az a helyzet, hogy édesapám a
szegedi Csillagbörtönben húzott le egy évet, arról is megvan a papír, meg az önéletrajza is, amiben leírja, hogy
milyen számú, milyen fajta népbírósági ítélettel kapta azt
az egy évet, aztán 1948-ban amnesztiával szabadult. Ez a
börtön mint egy billog, egész életén át rajta maradt, azon
a Csete Sándoron, aki Szentes városában köztiszteletnek
örvendő férfi volt, a szegények segítője és istápolója, aki
miatt százan írtak alá egy beadványt a szegedi népbírósághoz, még az is megvan valahol, hogy a Csete Sándort a
népbíróság mentse fel és helyezze vissza az állásába, mert
hogy ilyen meg olyan jó ember, de hát fütyültek rá.
Szóval ott vagyunk 1952-ben, szegény édesanyám, meg
gondolom, édesapám is, aki zárkózott ember volt, nem
mutatta ki az érzelmeit, vagy csak nagyon ritkán, úgy
érezték, hogy becsapott a villám ezzel a rendelkezéssel, hogy
nincs továbbtanulás. Hiába vittek el a szentesi Horváth
Mihály Gimnáziumba, nem vettek föl. Volt Szentesen egy
gép- és gyorsíró iskola, édesanyám végső kétségbeesésében
oda is elvitt, de hiába. Ennélfogva nem tudok gép- és
gyorsírni. Azt szoktam mondani magamnak, hogy a
komenisták a rendeletükkel még a harmadik évezredből
is kizártak, ebből a számítógépes világból, nem csak a
gimnáziumból. Említettem már, hogy Kanász Nagy Józseftől kaptam a rajzos könyvecskét, még akkor, amikor
nem volt bennem semmiféle ambíció, hogy építész legyek,
tehát véletlen volt, hogy olyan könyvet adott a kezembe,
amelyiknek a pályámon mindenképpen nagy hasznát
vettem; ezek megmagyarázhatatlan, isteni sugallatra történő cselekmények. Ez a Kanász Nagy Józsi bácsi nagyon
jó prédikátor volt, amikor a szentesi evangélikus templom
papja, bizonyos Virányi Lajos bácsi nem tudta istentiszeteleti
szolgálatát ellátni, akkor ő mint református, vagyis szintén
protestáns lelkész, helyettesítette őt. Én meg a Józsi bácsit

Hogy kerültek Szentesről Szegedre a szüleid?
Az a helyzet, hogy édesapám Szentesen a Turul Bajtársi
Egyesület alvezére volt. Ez a hazafias érzelmű ifjúsági szer
vezet az úgynevezett úri középosztály fiaiból állt, és a
kornak megfelelő különböző eszmeáramlatoktól volt átitatva, volt például a Turulnak egy népi szárnya, ami egy
Fitos Vilmos nevű ember tevékenységéhez kötődött. Nem
rég jelent meg róla egy tanulmány a Hitelben. A Turul
Bajtársi Egyesületekben ezek a Fitos féle eszmék adták
többek között az egyik réteget. Az apám könyvespolcára
így kerültek Püski legelső könyvei, a Magyar Élet könyvkiadó kötetei, Szabó Dezső regénye, Az egész látóhatár, az
is ott volt vékony, zöld vászonkötésben. Ma is jó részük
megvan a második házban, egy papírdobozban a fűnyíró
gép előtt, mert könyvet eddig még nem loptak.
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különös figyelemmel hallgattam, mert szép beszédű, okos
beszédű ember volt, azt mondhatom, hogy a jó református pap megtestesítője. Tudod, itt az igehirdetés, a prédiká
ció a lényeg, nem a katolikus templomoknál megszokott
ceremóniák, nem a külsőségek, hanem az élő beszéd, az
számít. Na, ez a Józsi bácsi vigasztalta meg végül anyámat,
hogy ne féljetek ti semmit, vigyétek el a Gyurikát Debrecenbe és jelentkezzetek a református kollégiumban. Ez
meg is történt, hogy előbb írásban-e, vagy fogták a kezemet
és vittek is, már nem tudom, de 1952-ben már föl is vettek
a Debreceni Református Kollégium gimnáziumába. Az
I/A így szerveződött össze a hozzám hasonló 15 éves kisfiúkból. Nem voltunk fiatalemberek, kis seggfejek voltunk,
ez a helyes kifejezés. Kis szerencsétlenek, egymásról semmit
nem tudtunk, mindenki hallgatott a kollégiumban, mint
a sír. Nem hencegtünk azzal, hogy ki az apánk, ki az anyánk,
ez tabutéma volt. Véletlenül esetleg kiderült, én például
az F. Tálas Lacival utaztam mindig hazafelé Szajolig és
megtudtam, hogy az ő apja gazdag paraszt, tehát kulák.
Debrecenbe engem egyébként a nagyanyám, Kotlics
Terézia, azaz Nani vitt el, nem az édesanyám, nem az édes
apám, mert őneki volt vasúti szabadjegye, mert Kotlics
Terézia egy bizonyos Marosi Ferenc mozdonyvezetőnek
volt az özvegye. Ettől a Marosi Ferenctől ő régen elvált,
annyira kitagadta az életéből, hogy nem volt soha beszédtéma se, még azt sem tudom, hogy Szegeden melyik temetőben nyugszik. Én csak a Csete nagyapámat ismertem,
Csete Antalt, aki középparaszt volt, nem sok földdel, épp
annyival, hogy meg tudott belőle élni, a családját el tudta
tartani. Ennek a Csete Antalnak volt egy különös érdekessége. Orosházán lakott a másik fiánál, a Józsi bácsinál, de
karácsonykor mindig átjött hozzánk Szentesre. Középtermetű ember volt, abban a gúnyában érkezett, amiben egy
parasztember most is meg szokott jelenni ünnepkor, feketében, fekete csizmában, fehér ingben, az ing fölül
szorosan begombolva. Így jött be Csete nagyapa a szobába, édesapámmal beszélgettek, kicsit borozgattak, meg
előkerültek a háborús élmények, ő az első világháborút az
első naptól az utolsóig végigharcolta, mint huszár. És ha
nagyon jó voltam, akkor megmutatta a híres sebesülését.
Gyér, vöröses, őszes kese haja volt, azt félresimította, és
látni lehetett a füle fölött jobb oldalt fél arasznyival három
egymással párhuzamos vonalat. Néha még azt is megengedte, hogy ujjaimmal végigtapinthassam az árkot, a behegedt kardcsapások nyomait, amiket egy kozák lovastól
vagy nem tudom kitől kapott.

Ritka szép éveket töltöttem ott, és azóta is mindig visszajárok Debrecenbe. A műegyetemi tanulmányaim idején,
mikor kérni lehetett, hogy hová akarunk menni nyári
gyakorlatra, én mindig Debrecent mondtam. Akkor is a
kollégiumban szálltam meg. Az igazgató, Nagy Géza, ma
tematika-fizika szakos tanár volt, kemény ember, erős
matematikus egy nagyon szép feleséggel és egy nagyon szép
lánnyal, az Icukával. Az Icukának is volt abban része, hogy
mindig a kollégiumba mentem. Az egyik nyári gyakorlatom idején épült a debreceni Nagyállomás, aminek a
vasbeton héjkupolája Sajó István, debreceni építész tervei
szerint készült. Én Sajó Pista bácsi személyében, akinek a
lánya a szintén nagyon tehetséges Sajó Ildikó, találkoztam
először a gyakorlatban egy élő építésszel.
Hogy kerültél egyáltalán a Műegyetemre?
1956-ban, amikor az érettségi vizsgámat letettem Debrecenben, az 52-es ítéletek már abszolút érvénytelenek voltak.
Akkor már csak az mocorgott az ember fejében, hogy
milyen pályára menjen. Az én családomban mérnök nem
volt. Apám jogász volt, de mint tanult ember is messzi állt
a mérnöki tudományoktól. Volt a családban egy orvos,
édesapám unokaöccse, az Iványi Jancsi, aki a budai ostrom
idején az egyetemi rohamzászlóalj tagjaként a Pálvölgyi
cseppkőbarlangnál nagyon komoly, majdnem halálos
sérülést kapott. Ez az Iványi János is egy csodalény volt
számomra kisfiú koromban. Amikor az orvoskaron végzett,
azt hiszem, Szegeden, és a cselédkönyves orvosi gyakorlatát a szentesi kórházban töltötte, minálunk lakott. Így
aztán esténként egy igazi háborút megjárt férfival találkozhattunk. Körülálltuk és kérleltük, Jancsi, mutasd meg a
sebedet, és János, kicsit szemérmesen, felhúzta az ingét, és
ott volt az az irtózatos sebhely az oldalán, amit egy aknaszilánk vágott a testébe, és ebben a sebben az volt a csudálatos, hogy ahol a bőre le lett nyúzva, több tenyérnyi felületen, annak a nyoma olyan volt, mint egy óriási sasszárny.
Ez volt úgy 1948 körül.
Mikor a pályaválasztásra került sor, voltak, akik tudták,
hová szeretnének menni. A padtársam volt Daróczy Zoltán, európai hírű matematikus lett belőle, egy darabig a
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem rektora is
volt, nagyon okos, nagyon bölcs ember. Ő tudta nyilván,
hogy a matematikai tanulmányait szeretné folytatni. Én
minden tárgyban elég jó voltam, de olyan kimagasló
egyikben sem, hogy egyértelmű lett volna, hogy azt folytassam. Az építészet csak úgy került be az életembe, mint
egy véletlen. Ez a kis ajándékkönyv például, aztán az, hogy
családi barátom volt a szentesi Drahos István nevű grafi-

Milyenek voltak a Debrecenben töltött középiskolás évek?
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kusművész. Őt mint különösen jeles embert őrzöm a
szívemben, de mint fametsző, ex libriseket készítő művészt
nem csak Magyarországon, hanem európaszerte jól ismerték, a jobb grafikusok ex libriseit gyűjtők tudták jól, hogy
ki ez a Drahos István. Mondhatom, hogy két éves koromban rögtön világhírűvé tett a nekem rajzolt ex librisével,
mert ez sok helyre elkerült.
A pályaválasztásról nem mondtak nekünk semmit a
tanáraink, az embert érzések vezérelték, hogy mi legyen,
merre menjen. Én abból az iskolából elemehettem volna
papnak, hozzátéve, hogy nem vagyok református. Mint
evangélikus gyerek, ha nagyon akartam volna, lehettem
volna evangélikus pap. De ez nem jutott soha eszembe.
Az irodalmat, történelmet szerettem, tehát a tanári pálya
esetleg vonzott volna, kacérkodtam is kicsit vele, de an�nyira komolyan nem, hogy élethivatásnak válasszam.
Mivel aránylag jól rajzoltam, szerettem a geometriát, a
matematikát sokkal kevésbé, a geometria szeretete, meg
különböző hatások meg vonzódások vittek az építészet
felé. Az előbb emlegetett Drahos Pista bácsi fia, ifjabb
Drahos István például építészmérnöknek készült és felvételizett is a Műegyetemre, ő nálam 5 évvel idősebb lehetett.
Akkor még az volt a szokás, hogy nem oda vették föl a
jelentkezőket, ahová jelentkeztek, őt például a miskolci
Nehézipari Egyetemre, mert ott volt az elvtársaknak a
tervgazdálkodásban szükségük a Drahos Picurra. Ő úgy
ment nyugdíjba, hogy azért az építészet és a művészet
iránti vonzódás mindig megmaradt benne, lévén hogy
Miskolcon az ábrázoló geometriának lett megbecsült tanára. Most hogy tudat alatt az ő példája hatott-e rám, hogy
a végén az építészkarra jelentkeztem, nagyon nehéz már
ezeket a szálakat az ember agyában kibogozni. De direkt
kívánság, hogy én építész szeretnék lenni, ez nem volt
bennem. Amit a felvételin kérdeztek, arra általában tudtam
felelni, de különösebben nem lelkesedtem, ismeretlen
világ volt az, nekem halvány gőzöm sem volt az egészről,
hogy mi lesz itt. Inkább nagy félelem a semmitől, az ürességtől, az volt bennem, nem a kíváncsiság.
1956-ban érettségiztem, a műegyetemi felvételi is akkor
volt, és akkor már pezsgett a levegő, de az, hogy forradalom
lesz, senkinek se jutott az eszébe. Utólag könnyű megmagyarázni, pláne, ha az ember túlélte, akkor kétszeresen
könnyű. Az az év úgy kezdődött, ahogy most bemennek
a gyerekek szeptember elsején az iskolába. Semmiben nem
különbözött a többitől. Talán egy kicsit csendesebb volt
az ideológiai alapvetés, nem volt akkora maszlag odarakva
az ifjúság orra elé, nem kellett lelkesedni, se tapsikolni,
járni kellett rendesen az órákra és tisztességesen elvégezni

a feladatot. De ez nem sokáig tartott, október 22-én már
a Műegyetem aulájában ordítottam a többiekkel és hallgat
tam a szónokokat, akik ott ültek egy hosszú asztal mellett
vagy oldalt az első sorokban és egymás kezéből tépték ki
a mikrofont, mert mindenáron el akarták mondani a ma
gukét. Az ifjúság köréből ugyanúgy, mint a tanárok köréből, de azok inkább csitítólag viselkedtek, ahogy visszaem
lékszem, megpróbálták az ifjúság lendületét fékezni. Azért
felrémlik bennem egy kép, Hajnóczy Gyula, aki a Műegye
tem fölső ablaksorában kihajol a kinyitott ablakon át és
integet az ifjúságnak, ők meg lenn állnak és ordítva éljenzik Hajnóczy Gyulát, de ez már huszonharmadikán volt.
Amikor aztán belecsöppentem az októberi hősök kellős
közepébe, Pongrátz Gergely a barátjának nevezett, úgy
mondta: Gyurka? Ő az én egyetlen támaszom. Így mondta
Ödönnek, a bátyjának, aki szintén barátom, de vele nem
vagyok olyan viszonyban, mint Gergellyel voltam.
Ez a barátság 56-ban szövődött?
Nem, sokkal később találkoztam vele, és a találkozást félig
a fiamnak köszönhetem, az Örsnek, aki megcsinálta az
56-os könyvét és az első kiállítását, amelyik a Lengyel Kul
túra Andrássy úti sarkán lévő épületében volt. Kiállította
az 56-osokról készült fotóit, és én a híres 56-osokat ott
láttam először ilyen nagy számban összejönni, mert akiket
ő lefényképezett, azok majdnem mind eljöttek.
56-ban mit éltél át személyesen?
A Bercsényi utcai kollégiumban laktam Szilágyi Pistával,
ő volt később az állandó szobatársam és egészen a haláláig
barátom. Mi ott ültünk a kollégiumi szobánkban, időnként Vladár Tibor, az én debreceni kollégiumi osztálytársam föl-fölszaladt, meglátogatott. Október 23-án Szilágyi
Pistával részt vettünk a kivonuláson, végigmentünk egészen a Bem szoborig a többiekkel, sőt a Bem szobortól
még a Kossuth térre a Margithídon át, s ott még Nagy
Imre első, félig kudarcba fulladt beszédét is végighallgattuk.
De onnan, mikor ez lezajlott, szépen hazamentünk a
kollégiumi szobánkba. Ennek a passzivitásunknak sokszor
az volt az oka, és utólag azt is kell mondjam, aminek még
az életemet is köszönhetem, hogy Szilágyi Pista nagyon
rendtartó fiatalember volt, ha a kollégiumban este hatkor
volt a vacsora, akkor nekünk este hatkor otthon kellett
lenni, ha délben egy órakor volt az ebéd, hát akkor siessünk,
hogy le ne késsük a menzát. Mikor a parlamenti sortűz
volt, 25-én, mi ott voltunk, mert Pistával a kíváncsiság
lépten-nyomon kivitt bennünket az utcára. Először az
Astoriánál nézelődtünk, az Astoriánál egy páncélos állt és
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körülötte hemzsegett a tömeg, akik részint biztatták, részint
talán el is foglalták, mert ki is lobogózták, ezt már nem
tudom, a lényeg az, hogy ennek a páncélosnak a felvezetésével a tömeg elindult az Országház felé. Mi mentünk
a többiekkel. Az Országháznál újabb nagy tömeg, még ott
álltak a földalatti építéséhez szükséges állványok, ahol
később a sortűz áldozatait lehetett látni, az állványok között,
meg a Rákóczi szobor talpazatánál. A sortűznél mi már
nem voltunk ott, mert ahogy ott álldogállunk, Pista azt
mondogatja, haza kellene menni és meg kellene ebédelni.
Így is történt, akkor ott állt még a Kossuth-híd, azon Pis
tával átmentünk Budára és a budai oldalon végigsétáltunk
egészen a Gellértig és ott felmentünk a Gellért szálló mel
lett, hogy még van idő ebédig, fölmentünk a hegyre, a
sziklakápolna mögötti emelkedő tetejéig fölgyalogoltunk,
onnan néztünk lefelé a városra. Emlékszem, torkolattüzeket lehetett itt is, ott is látni, többek között a Dob utca
elején van egy sarokház, annak a tetején van egy légvédelmi
megfigyelő bunker, és határozottan emlékszem, ahogy
Szilágyi Pistával állunk a gellérthegyi sziklakápolna fölött
és abból a kis kupolából torkolattüzeket lehetett látni.
Valaki onnan lövöldözött, hogy kire, nem tudom, lehet,
hogy csak passzióból. Ott álltunk még a Pistával egy darabig, és akkor egyszerre harci zajt lehetett hallani a Parlament felől, ahonnan mi, nehogy a menzát lekéssük, eljöttünk. Még jó darabig vártunk, és egy idő után teherautók
jöttek abból az irányból, mi magasan voltunk, tehát leláttunk az útra, a teherutók platóján emberek, mint a hasábfák voltak egymás mellé stószolva, hogy élők-e vagy halottak, nem tudom. Teherautószám hordták az embereket.

Szóval elkezdtem a diplomatervemet rajzolgatni, az
egyetemi korrektorom a Weichinger-tanszéken Rimner
János adjunktus úr volt. Jótartású, magas ember, barátilag
vitte a diplomatervemet, nem nagyon szólt bele, de kötelességének tartotta, hogy velem együtt eljöjjön Esztergomba és fölmenjünk a várhegy aljába, ami alatt egy templom
van. Fölmászott velem együtt a hegyoldalra, onnan néztük
az alattunk lévő tervezési területet. Így készülgetett a diplomatervem, de a befejezését Török Ferinek köszönhetem.
Vele akkoriban ismerkedtem meg, azt hiszem, még nem
volt tanársegéd. Vagy már az volt? Lehet. Lényeg az, hogy
összebarátkoztunk, tetszett neki, amit csinálok, és mivel
látta, hogy nagyon le vagyok maradva, hogy nem fogok
tudni megbirkózni a kihúzással határidőig, eljött segíteni.
A kihúzáson nagyon sokat dolgozott, úgy emlékszem rá
vissza, hogy nem lett volna diplomám nélküle. A lényeg
az, hogy kész lett a diplomaterv, be is adtam, sőt még el is
adtam. Az úgy történt, hogy akkor már a Vargha Laci
bácsival is barátságban voltam. Szilágyi Pistával együtt a
Vargha Laci bácsi egyik népi felmérésén részt vettünk,
összebarátkoztunk vele, és többek között Gyöngyösön is
együtt voltunk hárman, mi voltunk az ő famulusai, akik
ott csúsztunk-másztunk és mértük föl azt a polgári házat,
amit éppen erre a célra kijelölt. De ez még a diplomázás
előtt történt. Úgy gondolom, hogy ennek a barátságnak
köszönhető, hogy Laci bácsi, miután a diplomatervem
elkészült, amit ő nem is látott, csak beszélgettünk róla, azt
ajánlotta nekem, hogy adjam el az esztergomi múzeumnak.
A múzeum igazgatója neki régi jó barátja volt, és mivel én
is egy esztergomi múzeumot terveztem, a múzeum megvette a tervemet az akkori körülmények között irtózatosan
nagy összegért, már nem is tudom, 3000 vagy 4000 forintért. Egy földig érő télikabátot vehettem rajta, meg még
nem tudom mit. Az volt életem első keresete. És most,
hogy elteltek az évek, összeismerkedtem a Mújdricza test
vérekkel és Mújdricza Feri segítségével becsúsztam-másztam
az új ásatási területet a Bazilika alatt, lent a Duna mentén,
ahol megtaláltak egy török dzsámit. Felbukkant az ásatáson a múzeum mostani igazgatója, megismerkedtünk és
az igazgató fölhozatta a raktárból az én 1961-ben általuk
megvásárolt diplomatervemet. Kiterítette egy nagy asztalon, így találkoztam újra a diplomatervemmel negyven
egynéhány év után.

Az egyetemi tanulmányaidról milyen emléked van?
A Pietilä-könyvet itt az első oldalnál nyisd föl, ott van az
ő sajátkezű beírása. Az ő hatása alatt kezdtem el a diploma
tervemet csinálni, de akkor még azt se tudtam, hogy ki ez
a Pietilä. Az ismeretlen finn építész műve megtetszett ne
kem a szakirodalomból, a szakirodalom ugye, a Magyar
Építőművészet volt, amit akkor láthattam, de ott ez a finn
pavilon nagyon tetszett és ez adta az ötletet a diplomatervemhez. A beírás dátuma 1981, akkor láttam először életem
ben ezt az embert, amikor beírta az ajánlást ebbe a könyvecskébe. Akkor meg együtt ültünk vele egy szobában,
Makoveczcel meg Erdei Andrással. Kovács Attila ott volt
velünk Finnországban az ottani közös kiállításunkon, de
azt hiszem Pietilä-nél nem. Tudod, Erdei több nyelven
nagyon jó volt, sőt egyik nyelvről a másikra azonnal tudott
váltani, az elején még angolul vagy németül beszélt, utána
finnül, menetközben váltogatta a nyelveket, zseniális volt!

Hová kerültél az egyetem után?
Az egyetem után egy egészen kicsi tervezőirodába kerültem,
ez az Országos Érc- és Ásványbányák tervező irodája.
Reischl Antal behívott a tanszékére, ugyan kiadták az egész
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kusművész. Őt mint különösen jeles embert őrzöm a
szívemben, de mint fametsző, ex libriseket készítő művészt
nem csak Magyarországon, hanem európaszerte jól ismerték, a jobb grafikusok ex libriseit gyűjtők tudták jól, hogy
ki ez a Drahos István. Mondhatom, hogy két éves koromban rögtön világhírűvé tett a nekem rajzolt ex librisével,
mert ez sok helyre elkerült.
A pályaválasztásról nem mondtak nekünk semmit a
tanáraink, az embert érzések vezérelték, hogy mi legyen,
merre menjen. Én abból az iskolából elemehettem volna
papnak, hozzátéve, hogy nem vagyok református. Mint
evangélikus gyerek, ha nagyon akartam volna, lehettem
volna evangélikus pap. De ez nem jutott soha eszembe.
Az irodalmat, történelmet szerettem, tehát a tanári pálya
esetleg vonzott volna, kacérkodtam is kicsit vele, de an�nyira komolyan nem, hogy élethivatásnak válasszam.
Mivel aránylag jól rajzoltam, szerettem a geometriát, a
matematikát sokkal kevésbé, a geometria szeretete, meg
különböző hatások meg vonzódások vittek az építészet
felé. Az előbb emlegetett Drahos Pista bácsi fia, ifjabb
Drahos István például építészmérnöknek készült és felvételizett is a Műegyetemre, ő nálam 5 évvel idősebb lehetett.
Akkor még az volt a szokás, hogy nem oda vették föl a
jelentkezőket, ahová jelentkeztek, őt például a miskolci
Nehézipari Egyetemre, mert ott volt az elvtársaknak a
tervgazdálkodásban szükségük a Drahos Picurra. Ő úgy
ment nyugdíjba, hogy azért az építészet és a művészet
iránti vonzódás mindig megmaradt benne, lévén hogy
Miskolcon az ábrázoló geometriának lett megbecsült tanára. Most hogy tudat alatt az ő példája hatott-e rám, hogy
a végén az építészkarra jelentkeztem, nagyon nehéz már
ezeket a szálakat az ember agyában kibogozni. De direkt
kívánság, hogy én építész szeretnék lenni, ez nem volt
bennem. Amit a felvételin kérdeztek, arra általában tudtam
felelni, de különösebben nem lelkesedtem, ismeretlen
világ volt az, nekem halvány gőzöm sem volt az egészről,
hogy mi lesz itt. Inkább nagy félelem a semmitől, az ürességtől, az volt bennem, nem a kíváncsiság.
1956-ban érettségiztem, a műegyetemi felvételi is akkor
volt, és akkor már pezsgett a levegő, de az, hogy forradalom
lesz, senkinek se jutott az eszébe. Utólag könnyű megmagyarázni, pláne, ha az ember túlélte, akkor kétszeresen
könnyű. Az az év úgy kezdődött, ahogy most bemennek
a gyerekek szeptember elsején az iskolába. Semmiben nem
különbözött a többitől. Talán egy kicsit csendesebb volt
az ideológiai alapvetés, nem volt akkora maszlag odarakva
az ifjúság orra elé, nem kellett lelkesedni, se tapsikolni,
járni kellett rendesen az órákra és tisztességesen elvégezni

a feladatot. De ez nem sokáig tartott, október 22-én már
a Műegyetem aulájában ordítottam a többiekkel és hallgat
tam a szónokokat, akik ott ültek egy hosszú asztal mellett
vagy oldalt az első sorokban és egymás kezéből tépték ki
a mikrofont, mert mindenáron el akarták mondani a ma
gukét. Az ifjúság köréből ugyanúgy, mint a tanárok köréből, de azok inkább csitítólag viselkedtek, ahogy visszaem
lékszem, megpróbálták az ifjúság lendületét fékezni. Azért
felrémlik bennem egy kép, Hajnóczy Gyula, aki a Műegye
tem fölső ablaksorában kihajol a kinyitott ablakon át és
integet az ifjúságnak, ők meg lenn állnak és ordítva éljenzik Hajnóczy Gyulát, de ez már huszonharmadikán volt.
Amikor aztán belecsöppentem az októberi hősök kellős
közepébe, Pongrátz Gergely a barátjának nevezett, úgy
mondta: Gyurka? Ő az én egyetlen támaszom. Így mondta
Ödönnek, a bátyjának, aki szintén barátom, de vele nem
vagyok olyan viszonyban, mint Gergellyel voltam.
Ez a barátság 56-ban szövődött?
Nem, sokkal később találkoztam vele, és a találkozást félig
a fiamnak köszönhetem, az Örsnek, aki megcsinálta az
56-os könyvét és az első kiállítását, amelyik a Lengyel Kul
túra Andrássy úti sarkán lévő épületében volt. Kiállította
az 56-osokról készült fotóit, és én a híres 56-osokat ott
láttam először ilyen nagy számban összejönni, mert akiket
ő lefényképezett, azok majdnem mind eljöttek.
56-ban mit éltél át személyesen?
A Bercsényi utcai kollégiumban laktam Szilágyi Pistával,
ő volt később az állandó szobatársam és egészen a haláláig
barátom. Mi ott ültünk a kollégiumi szobánkban, időnként Vladár Tibor, az én debreceni kollégiumi osztálytársam föl-fölszaladt, meglátogatott. Október 23-án Szilágyi
Pistával részt vettünk a kivonuláson, végigmentünk egészen a Bem szoborig a többiekkel, sőt a Bem szobortól
még a Kossuth térre a Margithídon át, s ott még Nagy
Imre első, félig kudarcba fulladt beszédét is végighallgattuk.
De onnan, mikor ez lezajlott, szépen hazamentünk a
kollégiumi szobánkba. Ennek a passzivitásunknak sokszor
az volt az oka, és utólag azt is kell mondjam, aminek még
az életemet is köszönhetem, hogy Szilágyi Pista nagyon
rendtartó fiatalember volt, ha a kollégiumban este hatkor
volt a vacsora, akkor nekünk este hatkor otthon kellett
lenni, ha délben egy órakor volt az ebéd, hát akkor siessünk,
hogy le ne késsük a menzát. Mikor a parlamenti sortűz
volt, 25-én, mi ott voltunk, mert Pistával a kíváncsiság
lépten-nyomon kivitt bennünket az utcára. Először az
Astoriánál nézelődtünk, az Astoriánál egy páncélos állt és
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körülötte hemzsegett a tömeg, akik részint biztatták, részint
talán el is foglalták, mert ki is lobogózták, ezt már nem
tudom, a lényeg az, hogy ennek a páncélosnak a felvezetésével a tömeg elindult az Országház felé. Mi mentünk
a többiekkel. Az Országháznál újabb nagy tömeg, még ott
álltak a földalatti építéséhez szükséges állványok, ahol
később a sortűz áldozatait lehetett látni, az állványok között,
meg a Rákóczi szobor talpazatánál. A sortűznél mi már
nem voltunk ott, mert ahogy ott álldogállunk, Pista azt
mondogatja, haza kellene menni és meg kellene ebédelni.
Így is történt, akkor ott állt még a Kossuth-híd, azon Pis
tával átmentünk Budára és a budai oldalon végigsétáltunk
egészen a Gellértig és ott felmentünk a Gellért szálló mel
lett, hogy még van idő ebédig, fölmentünk a hegyre, a
sziklakápolna mögötti emelkedő tetejéig fölgyalogoltunk,
onnan néztünk lefelé a városra. Emlékszem, torkolattüzeket lehetett itt is, ott is látni, többek között a Dob utca
elején van egy sarokház, annak a tetején van egy légvédelmi
megfigyelő bunker, és határozottan emlékszem, ahogy
Szilágyi Pistával állunk a gellérthegyi sziklakápolna fölött
és abból a kis kupolából torkolattüzeket lehetett látni.
Valaki onnan lövöldözött, hogy kire, nem tudom, lehet,
hogy csak passzióból. Ott álltunk még a Pistával egy darabig, és akkor egyszerre harci zajt lehetett hallani a Parlament felől, ahonnan mi, nehogy a menzát lekéssük, eljöttünk. Még jó darabig vártunk, és egy idő után teherautók
jöttek abból az irányból, mi magasan voltunk, tehát leláttunk az útra, a teherutók platóján emberek, mint a hasábfák voltak egymás mellé stószolva, hogy élők-e vagy halottak, nem tudom. Teherautószám hordták az embereket.

Szóval elkezdtem a diplomatervemet rajzolgatni, az
egyetemi korrektorom a Weichinger-tanszéken Rimner
János adjunktus úr volt. Jótartású, magas ember, barátilag
vitte a diplomatervemet, nem nagyon szólt bele, de kötelességének tartotta, hogy velem együtt eljöjjön Esztergomba és fölmenjünk a várhegy aljába, ami alatt egy templom
van. Fölmászott velem együtt a hegyoldalra, onnan néztük
az alattunk lévő tervezési területet. Így készülgetett a diplomatervem, de a befejezését Török Ferinek köszönhetem.
Vele akkoriban ismerkedtem meg, azt hiszem, még nem
volt tanársegéd. Vagy már az volt? Lehet. Lényeg az, hogy
összebarátkoztunk, tetszett neki, amit csinálok, és mivel
látta, hogy nagyon le vagyok maradva, hogy nem fogok
tudni megbirkózni a kihúzással határidőig, eljött segíteni.
A kihúzáson nagyon sokat dolgozott, úgy emlékszem rá
vissza, hogy nem lett volna diplomám nélküle. A lényeg
az, hogy kész lett a diplomaterv, be is adtam, sőt még el is
adtam. Az úgy történt, hogy akkor már a Vargha Laci
bácsival is barátságban voltam. Szilágyi Pistával együtt a
Vargha Laci bácsi egyik népi felmérésén részt vettünk,
összebarátkoztunk vele, és többek között Gyöngyösön is
együtt voltunk hárman, mi voltunk az ő famulusai, akik
ott csúsztunk-másztunk és mértük föl azt a polgári házat,
amit éppen erre a célra kijelölt. De ez még a diplomázás
előtt történt. Úgy gondolom, hogy ennek a barátságnak
köszönhető, hogy Laci bácsi, miután a diplomatervem
elkészült, amit ő nem is látott, csak beszélgettünk róla, azt
ajánlotta nekem, hogy adjam el az esztergomi múzeumnak.
A múzeum igazgatója neki régi jó barátja volt, és mivel én
is egy esztergomi múzeumot terveztem, a múzeum megvette a tervemet az akkori körülmények között irtózatosan
nagy összegért, már nem is tudom, 3000 vagy 4000 forintért. Egy földig érő télikabátot vehettem rajta, meg még
nem tudom mit. Az volt életem első keresete. És most,
hogy elteltek az évek, összeismerkedtem a Mújdricza test
vérekkel és Mújdricza Feri segítségével becsúsztam-másztam
az új ásatási területet a Bazilika alatt, lent a Duna mentén,
ahol megtaláltak egy török dzsámit. Felbukkant az ásatáson a múzeum mostani igazgatója, megismerkedtünk és
az igazgató fölhozatta a raktárból az én 1961-ben általuk
megvásárolt diplomatervemet. Kiterítette egy nagy asztalon, így találkoztam újra a diplomatervemmel negyven
egynéhány év után.

Az egyetemi tanulmányaidról milyen emléked van?
A Pietilä-könyvet itt az első oldalnál nyisd föl, ott van az
ő sajátkezű beírása. Az ő hatása alatt kezdtem el a diploma
tervemet csinálni, de akkor még azt se tudtam, hogy ki ez
a Pietilä. Az ismeretlen finn építész műve megtetszett ne
kem a szakirodalomból, a szakirodalom ugye, a Magyar
Építőművészet volt, amit akkor láthattam, de ott ez a finn
pavilon nagyon tetszett és ez adta az ötletet a diplomatervemhez. A beírás dátuma 1981, akkor láttam először életem
ben ezt az embert, amikor beírta az ajánlást ebbe a könyvecskébe. Akkor meg együtt ültünk vele egy szobában,
Makoveczcel meg Erdei Andrással. Kovács Attila ott volt
velünk Finnországban az ottani közös kiállításunkon, de
azt hiszem Pietilä-nél nem. Tudod, Erdei több nyelven
nagyon jó volt, sőt egyik nyelvről a másikra azonnal tudott
váltani, az elején még angolul vagy németül beszélt, utána
finnül, menetközben váltogatta a nyelveket, zseniális volt!

Hová kerültél az egyetem után?
Az egyetem után egy egészen kicsi tervezőirodába kerültem,
ez az Országos Érc- és Ásványbányák tervező irodája.
Reischl Antal behívott a tanszékére, ugyan kiadták az egész
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évfolyamnak, hogy mindenki keressen magának valami
munkahelyet, de ne tervezőirodát, hanem menjen el vala
mi építkezésre, ez volt a parancs, Reischl mégis azt mondta, ide figyeljen, van itt egy álláshely, és ezt csak maga
pályázhatná meg, és akkor oda is mehet. Így kerültem oda
1961 vége felé.

rettem volna valamit újítani, de hát nem lehetett. Együtt
csináltuk Zebegényben a kőőrlő üzemet, ami egy akkora
szörnyeteg lehet, ha még megvan, mint ez a ház. Szó sze
rint kőőrlő mű, tehát ott követ őröltek, aprítottak. Mádon
a rámpa mellett építettem egy transzformátorházat, az mai
szemmel is nagyon jó kis ház, tiszetességes, jó arányú Bau
haus-ház, gondolom, még működik. A transzformátorhá
zak hosszú életűek. A mádi kaolinőrlő két silóját én csináltam. A kaolinból porcelánt gyártanak. Most kaptam
az Eklertől egy nagyon szép készletet, az ő tervét, egy kül
dönc hozta a két dobozt, most van egy teás meg egy kávés
porcelánkészletem, nagyon kedves volt tőle. Ezt a tulipános
készletet nagyon sokra becsülöm, ez tényleg olyan, hogy
ebből csak csodálatos tündérlányok ihatnának.
Amikor a kőőrlő épült, akkor úgy jártam Zebegénybe,
hogy azt se tudtam, hogy ott áll Kós Károly temploma.
Ez jellemző képe a műegyetemi nevelésnek, hogy a szecesszió, mint az egész világot végig hódító markáns stílus,
egy utolsó stílusáramlat, amely megelőzte a szintén markáns, de egészen más, puritán felfogású Bauhaust, az kimaradt az oktatásból. Azt megértettem, hogy egy stílus a
legnagyobb ellenségét szeretné túllicitálni, és ezért nem
tűrheti el annak létét. Ezért a Műegyetemen nem ajnározták Kós Károlyt, Lechner Ödönt pláne, hát az egy ördög
volt, nehogy már az ifjúságot megfertőzze, az ő tiszta
agyacskájukat, nehogy elmenjenek szecessziós irányba és
elkezdjenek tulipánozni.

Milyen munkák voltak ott?
Elsősorban ipari épületeket terveztünk. Maga a tervezőiroda is érdekes képződmény volt, én voltam az újdondász,
de már volt ott egy komoly mérnök- és építésztársaság.
Kálmán Laci bácsi volt az irodavezető, ő is építész volt;
Kálmán Gyuri bácsi, szintén mérnök, az Érc- és Ársványbá
nyáknak egy másik részlegén volt főnök, ezek az emberek
már mind halottak, Isten nyugosztalja őket. A tervezők
között nagyon érdekes emberek voltak, hogy a hírességeket mondjam, például Sárkány István, akit a te szecessziós
könyvedben láttam újra, vele együtt dolgoztam, sőt, én
hívtam ki a halálos ágyához a mentőket, amikor ott vergődött szegény teljes felügyelet nélkül. Ővele nagyon jóban
voltam, én még harminc se voltam, Pista bácsi meg már
erősen nyolcvan körül járt, időnként, ha fölhívott telefonon, vagy én éreztem kívánságot, hogy el kéne menni
Pista bácsihoz, már mentem is. Egyedül élt, csak egy testvére volt, az élete végén Pista bácsinak egyetlen foglalkozása az volt, hogy hetente egyszer, egy kijelölt napon a
lakásából a Balassi Bálint utcából el kellett gyalogolnia a
Kossuth tér túloldalára, hogy meglátogassa a bátyját, de
ez komoly teljesítmény volt. Polgár Laci bácsi mérnök volt,
nagyon jópofa ember, a Millennium idején az akkori Mű
egyetemi Torna Club futója volt, és millenniumi futóbajnokként tartották számon a tervezőirodában; mint mérnök, az útépítésben jeleskedett. Akitől nagyon sokat tanultam és akinek nagyon sokat köszönhetek, az Andráskai
Dini bácsi, egyébként Müller Ferenc építész nagybátyja.
Hozzám képest ő is öreg ember volt. Ott volt aztán a Weiss
Gyuri bácsi, a statikus, oltári veszekedéseket csaptunk, azt
tudom. Mivel ő statikázta az én épületterveimet, mindig,
amikor egy új munkába kezdtünk, megjelent a Kálmán
Laci bácsi, hogy Gyurikáim, ne veszekedjetek, oldjátok
meg békésen, vagy hozott a tenyerében két szem idegcsillapítót és odaadta a Weiss Gyuri bácsinak, Gyurikám, vedd
be, mielőtt leülsz egyeztetni a másik Gyurival.
Ő statikázta a mádi rakodóépületet, ez volt az első
munkám, egy nagy tető, egy rakodórámpa ment végig
mindkét oldalán, az egyikhez álltak a teherautók, a másik
egy szintkülönbséggel volt a vagonok platójához igazítva.
Irtózatos veszekedések voltak, mert én már akkor is sze-

Na, ez érdekel nagyon, hogy te akkor
hogy fedezted fel magadnak…
Az emlékekben kutatva felmerül a nagymamám, akit már
említettem, a Nani. Mármost a Nani amatőr festő volt, így
határozhatom meg a tevékenységét. Elvált asszony volt,
otthagyta nagyapámat, Marosi Ferenc mozdonyvezetőt,
mert az ivott. Hát ez a fiatalasszony, nagyon szép, talpraesett kis asszony, alacsony, de annál határozottabb egyéniség, bútorfestéssel is foglalkozott. A szentesi gyermekorvosunknak, bizonyos Kun Andor doktor bácsinak, aki
engem is pátyolgatott, a várószobája a bútorait, az ülőpadot, egy tulipános ládát, asztalt az én nagyanyám festette
meg. Nálam csak egy darab maradt utána, lent Mártélyon
a tanyámon van egy szekrény, aminek az oldala árulkodik
az én Nani nagyanyám festői ambícióiról; nagy fehér felületen pávák, pávafarkak. Ott van ez a jellegzetes pávaszem
motívum, és mint kisgyerek, néha meg voltam becsülve
azzal, hogy egy-egy pávaszemet előrajzoljak, ma is le tudom
rajzolni, alul csak a szár indulása látszik, egy kis levélke.
Egy-egy ilyen kis levélkét is rajzolhattam, netán ki is pin-
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gálhattam, de mivel ő olajjal festett, az azért nehéz műfaj
volt nekem. Rajzban inkább közreműködtem, úgyhogy a
tulipános házak őse valahol ott van a Nani által festett
bútorok felületén. Úgyhogy Nani előbb volt, mint Lechner
Ödön vagy akárki, ő nagyon sokat jelentett az én további
tevékenységem vezérlésében. De ezek mind tudat alatt
érvényesülő hatások, ott zsonganak az agyadban és soha
nem tudod, hogy mikor jön ki a kezedből, hogy szinte
nagyanyád vezetgeti a kezedet. Pedig a te agyadon is átáramlott már az a gondolat, leszűrve és másképp, de
ezekből a tulipános házak lettek a végén.

Nemesgulácsra lementem vonattal, de visszafelé elmentem
gyalog a következő állomásig, át a hegyen, tehát a kirándulást meg a vasúti utazást összekötöttem. Így néztem meg
a herendmárkói kálváriát, és Szilágyi Pistával együtt elkezdtük a kálváriák rendszeres tanulmányozását, de végül
ő csinált ebből egy nagyon szép és alapos könyvet, egyházi kánonjog és nem tudom, mi minden szempontból
kifogástalan munkát. Látva ezeket a kicsi egyházi épületeket, egyik-másik stáció nem nagyobb, mint ez az ajtó, de
az egésznek van egy rendkívüli, mellbevágó hatása, életemben először találkoztam azzal, hogy egy építészeti mű
milyen erős hatással lehet az emberre, egy nyitott építészet.
Tehát az Érc- és Ásványbányák kirándulásai ismertettek
meg a magyar nép építészetével is, hogy annyit kellett ki
rándulnom és annyifelé. Például Recsken úgy voltam, úgy
építettem ott egy kicsi irodaépületet, négy iroda a folyosó
egyik oldalán és négy a másikon, hogy azt sem tudtam,
hogy ott volt a tábor. Akkor azt nem lehetett tudni olyannak, aki maga nem volt ott.
A bánki üdülő már úgy készült, hogy hatott rám a
nógrádi népi építészet, abból is az a jellegzetes tetőforma,
amit a bánki üdülő vissza is játszik kicsit, de nemcsak azt.
Akkor láttam, de még csak újságban, Zalaváry Lajos jászbe
rényi fürdőjét. Az a két óriási kemenceforma kupola nekem
rettenetesen tetszett és ma is tetszik, mert azóta elmentem
és megnéztem a valóságban, és már nem olyan, de nem
baj, így is jó. De Nemesgulácsra járkálva találkoztam Call
meyer badacsonyi borozójával is, ami szintén nagyon tet
szett nekem, és többször ebédeltem az ő parti vendéglőjében, a Tátikában. Akkor még egyiküket sem ismertem, csak
tetszettek a házaik. A bánki üdülőben nemcsak a jellegzetes nógrádi, előre kiugró tetőformát használtam fel, a föld
szint mosdóinak kidudorodásai Zalaváry fürdőjének hatására készültek. Egy-egy félkörrel zártam a két mosdó
utca felé néző falát. A fürdőnek és Callmeyer borozójának
utánérzései helyenkint megjelennek egy-egy tervemben,
ha nem is épültek meg. De ez a bánki kis üdülő megépült
és úgy tudom, még nem omlott össze. Én legfeljebb utólag regisztráltam, hogy a nógrádi népi építészet hatott rám
és legelőször ez hatott rám úgy, hogy egy épületben ennek
az emlékét megörökítettem.

Az a kérdés, hogy az őrlőmű és az orfűi forrásház között
hogy alakult ez a folyamat.
Nézd, az orfűi ház szinte percre pontosan akkor kezdődött,
amikor a paksi tulipános házakat kezdtem rajzolni; egy
időben készültek, 1970–71-ben. És 1975-ben tört ki a tulipánvita, hát addig is kellett építeni.
De az orfűi ház még az Érc-és
Ásványbányáknál indult, nem?
Utána! Az Érc- és Ásványbányáknál én még tovább tengettem a modern építészeti felfogást. Ezt a házat, amiben
lakom, immár 1968 óta, mert akkor született Zsolt fiam,
ezt a házat még bauhausos felfogásban, de már Földesi
Lajos József nádor téri házának a hatása alatt terveztem.
De még mindig az Érc- és Ásványbányáknál vagyok, amikor irányt vettem a népi építészet felé. Ezek az érc- és ásványbányászok ugyanis megbíznak, hogy ne csak őrlőműveket meg rakodókat tervezzek nekik, hanem Bánkon, a
tó partjára tervezzek egy vállalati üdülőt. A Bánki tó Nógrád délnyugati csücske, ha már oda kell tervezni, akkor
elkezdtem körülnézni Nógrád alsó részeiben és fölfedeztem
magamnak a jellegzetes nógrádi népi építészetet, ami
nagyon tetszett, különösen, amikor eljutottam Hollókőre.
Ennek a vállalatnak az volt a nagy adománya, hogy a bányák beterítették Magyarország összes hegyvidékét. Így
jutottam el Fehérvárcsurgóra, Hollókőre vagy Somoskőújfalura, ahova másként talán soha sem. Amikor a Balatonfelvidéken valamelyik bányában dolgoztam, például
Nemesgulácson, oda is csináltam egy kőőrlő és kőrakodó
építményt, amelyik két silót mutat kifelé, a silók alatt van
egy rakodórámpa, de ezek a silók és az egyéb részek
Nemesgulácson vannak, ott a Balaton, följebb egy csomó
jellegzetes település, és bennem, az agyamban hatni kezdenek a Vargha Laci bácsival folytatott beszélgetések meg
a Szilágyi Pistával együttes országjárások. Így fedezem fel
magamnak a kálváriák építészetét is. Azt csináltam, hogy

Hogy ért véget a munkád az Érc- és Ásványbányáknál?
Hirtelen nem is tudom, meguntam-e vagy kirúgtak. De
a lényeg az, hogy akkoriban Jankovics Tibiéket tanítottam
a Műegyetemen 1966–68 körül. Akkoriban jártam én a
Műegyetemre korrigálni, akkoriban ismerkedtem meg
Tibivel, Bachmann Zolival, Kistelegdi Pistával, a Lakóépü
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évfolyamnak, hogy mindenki keressen magának valami
munkahelyet, de ne tervezőirodát, hanem menjen el vala
mi építkezésre, ez volt a parancs, Reischl mégis azt mondta, ide figyeljen, van itt egy álláshely, és ezt csak maga
pályázhatná meg, és akkor oda is mehet. Így kerültem oda
1961 vége felé.

rettem volna valamit újítani, de hát nem lehetett. Együtt
csináltuk Zebegényben a kőőrlő üzemet, ami egy akkora
szörnyeteg lehet, ha még megvan, mint ez a ház. Szó sze
rint kőőrlő mű, tehát ott követ őröltek, aprítottak. Mádon
a rámpa mellett építettem egy transzformátorházat, az mai
szemmel is nagyon jó kis ház, tiszetességes, jó arányú Bau
haus-ház, gondolom, még működik. A transzformátorhá
zak hosszú életűek. A mádi kaolinőrlő két silóját én csináltam. A kaolinból porcelánt gyártanak. Most kaptam
az Eklertől egy nagyon szép készletet, az ő tervét, egy kül
dönc hozta a két dobozt, most van egy teás meg egy kávés
porcelánkészletem, nagyon kedves volt tőle. Ezt a tulipános
készletet nagyon sokra becsülöm, ez tényleg olyan, hogy
ebből csak csodálatos tündérlányok ihatnának.
Amikor a kőőrlő épült, akkor úgy jártam Zebegénybe,
hogy azt se tudtam, hogy ott áll Kós Károly temploma.
Ez jellemző képe a műegyetemi nevelésnek, hogy a szecesszió, mint az egész világot végig hódító markáns stílus,
egy utolsó stílusáramlat, amely megelőzte a szintén markáns, de egészen más, puritán felfogású Bauhaust, az kimaradt az oktatásból. Azt megértettem, hogy egy stílus a
legnagyobb ellenségét szeretné túllicitálni, és ezért nem
tűrheti el annak létét. Ezért a Műegyetemen nem ajnározták Kós Károlyt, Lechner Ödönt pláne, hát az egy ördög
volt, nehogy már az ifjúságot megfertőzze, az ő tiszta
agyacskájukat, nehogy elmenjenek szecessziós irányba és
elkezdjenek tulipánozni.

Milyen munkák voltak ott?
Elsősorban ipari épületeket terveztünk. Maga a tervezőiroda is érdekes képződmény volt, én voltam az újdondász,
de már volt ott egy komoly mérnök- és építésztársaság.
Kálmán Laci bácsi volt az irodavezető, ő is építész volt;
Kálmán Gyuri bácsi, szintén mérnök, az Érc- és Ársványbá
nyáknak egy másik részlegén volt főnök, ezek az emberek
már mind halottak, Isten nyugosztalja őket. A tervezők
között nagyon érdekes emberek voltak, hogy a hírességeket mondjam, például Sárkány István, akit a te szecessziós
könyvedben láttam újra, vele együtt dolgoztam, sőt, én
hívtam ki a halálos ágyához a mentőket, amikor ott vergődött szegény teljes felügyelet nélkül. Ővele nagyon jóban
voltam, én még harminc se voltam, Pista bácsi meg már
erősen nyolcvan körül járt, időnként, ha fölhívott telefonon, vagy én éreztem kívánságot, hogy el kéne menni
Pista bácsihoz, már mentem is. Egyedül élt, csak egy testvére volt, az élete végén Pista bácsinak egyetlen foglalkozása az volt, hogy hetente egyszer, egy kijelölt napon a
lakásából a Balassi Bálint utcából el kellett gyalogolnia a
Kossuth tér túloldalára, hogy meglátogassa a bátyját, de
ez komoly teljesítmény volt. Polgár Laci bácsi mérnök volt,
nagyon jópofa ember, a Millennium idején az akkori Mű
egyetemi Torna Club futója volt, és millenniumi futóbajnokként tartották számon a tervezőirodában; mint mérnök, az útépítésben jeleskedett. Akitől nagyon sokat tanultam és akinek nagyon sokat köszönhetek, az Andráskai
Dini bácsi, egyébként Müller Ferenc építész nagybátyja.
Hozzám képest ő is öreg ember volt. Ott volt aztán a Weiss
Gyuri bácsi, a statikus, oltári veszekedéseket csaptunk, azt
tudom. Mivel ő statikázta az én épületterveimet, mindig,
amikor egy új munkába kezdtünk, megjelent a Kálmán
Laci bácsi, hogy Gyurikáim, ne veszekedjetek, oldjátok
meg békésen, vagy hozott a tenyerében két szem idegcsillapítót és odaadta a Weiss Gyuri bácsinak, Gyurikám, vedd
be, mielőtt leülsz egyeztetni a másik Gyurival.
Ő statikázta a mádi rakodóépületet, ez volt az első
munkám, egy nagy tető, egy rakodórámpa ment végig
mindkét oldalán, az egyikhez álltak a teherautók, a másik
egy szintkülönbséggel volt a vagonok platójához igazítva.
Irtózatos veszekedések voltak, mert én már akkor is sze-

Na, ez érdekel nagyon, hogy te akkor
hogy fedezted fel magadnak…
Az emlékekben kutatva felmerül a nagymamám, akit már
említettem, a Nani. Mármost a Nani amatőr festő volt, így
határozhatom meg a tevékenységét. Elvált asszony volt,
otthagyta nagyapámat, Marosi Ferenc mozdonyvezetőt,
mert az ivott. Hát ez a fiatalasszony, nagyon szép, talpraesett kis asszony, alacsony, de annál határozottabb egyéniség, bútorfestéssel is foglalkozott. A szentesi gyermekorvosunknak, bizonyos Kun Andor doktor bácsinak, aki
engem is pátyolgatott, a várószobája a bútorait, az ülőpadot, egy tulipános ládát, asztalt az én nagyanyám festette
meg. Nálam csak egy darab maradt utána, lent Mártélyon
a tanyámon van egy szekrény, aminek az oldala árulkodik
az én Nani nagyanyám festői ambícióiról; nagy fehér felületen pávák, pávafarkak. Ott van ez a jellegzetes pávaszem
motívum, és mint kisgyerek, néha meg voltam becsülve
azzal, hogy egy-egy pávaszemet előrajzoljak, ma is le tudom
rajzolni, alul csak a szár indulása látszik, egy kis levélke.
Egy-egy ilyen kis levélkét is rajzolhattam, netán ki is pin-
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gálhattam, de mivel ő olajjal festett, az azért nehéz műfaj
volt nekem. Rajzban inkább közreműködtem, úgyhogy a
tulipános házak őse valahol ott van a Nani által festett
bútorok felületén. Úgyhogy Nani előbb volt, mint Lechner
Ödön vagy akárki, ő nagyon sokat jelentett az én további
tevékenységem vezérlésében. De ezek mind tudat alatt
érvényesülő hatások, ott zsonganak az agyadban és soha
nem tudod, hogy mikor jön ki a kezedből, hogy szinte
nagyanyád vezetgeti a kezedet. Pedig a te agyadon is átáramlott már az a gondolat, leszűrve és másképp, de
ezekből a tulipános házak lettek a végén.

Nemesgulácsra lementem vonattal, de visszafelé elmentem
gyalog a következő állomásig, át a hegyen, tehát a kirándulást meg a vasúti utazást összekötöttem. Így néztem meg
a herendmárkói kálváriát, és Szilágyi Pistával együtt elkezdtük a kálváriák rendszeres tanulmányozását, de végül
ő csinált ebből egy nagyon szép és alapos könyvet, egyházi kánonjog és nem tudom, mi minden szempontból
kifogástalan munkát. Látva ezeket a kicsi egyházi épületeket, egyik-másik stáció nem nagyobb, mint ez az ajtó, de
az egésznek van egy rendkívüli, mellbevágó hatása, életemben először találkoztam azzal, hogy egy építészeti mű
milyen erős hatással lehet az emberre, egy nyitott építészet.
Tehát az Érc- és Ásványbányák kirándulásai ismertettek
meg a magyar nép építészetével is, hogy annyit kellett ki
rándulnom és annyifelé. Például Recsken úgy voltam, úgy
építettem ott egy kicsi irodaépületet, négy iroda a folyosó
egyik oldalán és négy a másikon, hogy azt sem tudtam,
hogy ott volt a tábor. Akkor azt nem lehetett tudni olyannak, aki maga nem volt ott.
A bánki üdülő már úgy készült, hogy hatott rám a
nógrádi népi építészet, abból is az a jellegzetes tetőforma,
amit a bánki üdülő vissza is játszik kicsit, de nemcsak azt.
Akkor láttam, de még csak újságban, Zalaváry Lajos jászbe
rényi fürdőjét. Az a két óriási kemenceforma kupola nekem
rettenetesen tetszett és ma is tetszik, mert azóta elmentem
és megnéztem a valóságban, és már nem olyan, de nem
baj, így is jó. De Nemesgulácsra járkálva találkoztam Call
meyer badacsonyi borozójával is, ami szintén nagyon tet
szett nekem, és többször ebédeltem az ő parti vendéglőjében, a Tátikában. Akkor még egyiküket sem ismertem, csak
tetszettek a házaik. A bánki üdülőben nemcsak a jellegzetes nógrádi, előre kiugró tetőformát használtam fel, a föld
szint mosdóinak kidudorodásai Zalaváry fürdőjének hatására készültek. Egy-egy félkörrel zártam a két mosdó
utca felé néző falát. A fürdőnek és Callmeyer borozójának
utánérzései helyenkint megjelennek egy-egy tervemben,
ha nem is épültek meg. De ez a bánki kis üdülő megépült
és úgy tudom, még nem omlott össze. Én legfeljebb utólag regisztráltam, hogy a nógrádi népi építészet hatott rám
és legelőször ez hatott rám úgy, hogy egy épületben ennek
az emlékét megörökítettem.

Az a kérdés, hogy az őrlőmű és az orfűi forrásház között
hogy alakult ez a folyamat.
Nézd, az orfűi ház szinte percre pontosan akkor kezdődött,
amikor a paksi tulipános házakat kezdtem rajzolni; egy
időben készültek, 1970–71-ben. És 1975-ben tört ki a tulipánvita, hát addig is kellett építeni.
De az orfűi ház még az Érc-és
Ásványbányáknál indult, nem?
Utána! Az Érc- és Ásványbányáknál én még tovább tengettem a modern építészeti felfogást. Ezt a házat, amiben
lakom, immár 1968 óta, mert akkor született Zsolt fiam,
ezt a házat még bauhausos felfogásban, de már Földesi
Lajos József nádor téri házának a hatása alatt terveztem.
De még mindig az Érc- és Ásványbányáknál vagyok, amikor irányt vettem a népi építészet felé. Ezek az érc- és ásványbányászok ugyanis megbíznak, hogy ne csak őrlőműveket meg rakodókat tervezzek nekik, hanem Bánkon, a
tó partjára tervezzek egy vállalati üdülőt. A Bánki tó Nógrád délnyugati csücske, ha már oda kell tervezni, akkor
elkezdtem körülnézni Nógrád alsó részeiben és fölfedeztem
magamnak a jellegzetes nógrádi népi építészetet, ami
nagyon tetszett, különösen, amikor eljutottam Hollókőre.
Ennek a vállalatnak az volt a nagy adománya, hogy a bányák beterítették Magyarország összes hegyvidékét. Így
jutottam el Fehérvárcsurgóra, Hollókőre vagy Somoskőújfalura, ahova másként talán soha sem. Amikor a Balatonfelvidéken valamelyik bányában dolgoztam, például
Nemesgulácson, oda is csináltam egy kőőrlő és kőrakodó
építményt, amelyik két silót mutat kifelé, a silók alatt van
egy rakodórámpa, de ezek a silók és az egyéb részek
Nemesgulácson vannak, ott a Balaton, följebb egy csomó
jellegzetes település, és bennem, az agyamban hatni kezdenek a Vargha Laci bácsival folytatott beszélgetések meg
a Szilágyi Pistával együttes országjárások. Így fedezem fel
magamnak a kálváriák építészetét is. Azt csináltam, hogy

Hogy ért véget a munkád az Érc- és Ásványbányáknál?
Hirtelen nem is tudom, meguntam-e vagy kirúgtak. De
a lényeg az, hogy akkoriban Jankovics Tibiéket tanítottam
a Műegyetemen 1966–68 körül. Akkoriban jártam én a
Műegyetemre korrigálni, akkoriban ismerkedtem meg
Tibivel, Bachmann Zolival, Kistelegdi Pistával, a Lakóépü
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lettervezési Tanszék korrektoraként. Reischl volt az első
állásom ajánlója és a tanszékvezetőm a Műegyetemen.
Tibor úgy kezdett járni hozzám, akkor még a Felsőerdősor
utcában laktunk, hogy velem konzultálta azokat a munkákat is, amiket Pécsett csinált, miután elvégezte az egyetemet. Tibor látogatásai egyre sűrűbbek lettek, és a végén
csak kirukkolt a tervével, hogy nem mennék-e le Pécsre
dolgozni őhozzájuk. Az is igaz, hogy az Érc- és Ásványbányáknál egy-két személyi ellentét kezdett körülöttem kialakulni, szerettem volna tőlük inkább messze lenni. És
ez nagyjából egybeesett a Tibor megkeresésével, ami kapóra jött, mert a vége az lett a sok látogatásnak, hogy az
igazgatóval, meg az Eördögh Pistával, aki később az irodavezetőnk lett, ezek egyszerre eljöttek engem meggyőzni,
hogy ne hülyéskedjek már, ne gondolkozzak ennyit, hanem jöjjek le, biztos lehetek benne, hogy ott nekem jó
helyem lesz, és akkor el is fogadtam Tiborék ajánlatát.
Tehát az orfűi munka Pécsett kezdődött?
Tibor már Pestre járva mutogatta nekem, mert azt a munkát ő kezdte el, csak hát ő másképp fogta fel a dolgot, mint
én. Tehát itt, a Felsőerdősoron beszélgettünk már a tervről,
és nem választható el ettől az időszaktól, hogy együtt csináltuk a budapesti Nemzeti Színház tervpályázatát, azt
hiszem, 1965-ben. Tiborral mi emberileg nagyon jól megértettük egymást, de ebben benne volt Kistelegdi Pista is
meg Bachmann Zoli. Ők mind ott voltak a rajzasztalom
körül és együtt húztuk a vonalakat, amikor a Nemzeti
Színház pályázatot készítettük. És ahogy az elkészült és
beadtuk, hát az is külön történet, egy rémálom, 72 órás
munka egyhuzamban, megállás nélkül, mint az élőhalottak mozogtunk, ittuk a kávékat egymás után, halvány
gőzünk se volt róla, hogy az üres gyomorra az erős feketekávé hogy hat. Összecsomagoltuk a rajztábla méretű
táblákat, még a pincéban van is belőlük valami, és alighogy
beadtuk, rögtön utána jött a hévizi tófürdő tervpályázat.
A hozzá készült tanulmány biztos megvan valamelyik fiókban, a lényeg az, hogy annyira vonzó volt, annyira romantikus az egész feladat, a vízre tervezni egy fürdőt, hogy
nekiláttunk. Csakhogy mi nem cölöpökre állítottuk az
épületeket, az elképzelésünk az volt, hogy az egész úszott
volna a vízen, egy vasbeton héjon úszó fürdő lett volna.
Nekem akkor halvány gőzöm sem volt róla, mert nem
tudtam a hadtörténetből, hogy ilyen úszó vasbeton dereglyéket készítettek az amerikaiak meg az angolok a partraszállás idején, és az ott kialakított kikötők is ilyen úszó
teknők voltak. Ez az úszó ház még mindig visszaköszön,
mert szeretnék megcsinálni egy kápolnát, kubikos-kápol-

nát, amelyik Csongrád-Szegvár-Mindszent-Szentes-Hód
mezővásárhely között úszna lefelé. A szentesi II. Rákóczi
Ferenc garnizon, meg az a dandártábornok se tudja még,
akit a közeljövőben meg fogok keresni, hogy megpróbáljam rábeszélni, hogy adjon ehhez az agyrémhez segítséget.
A hévizi pályázat tanulmánya azért érdekes, mert abban a
természetközeli gondolkodás nagyon sok akkori, naív
eleme is megtalálható, esetleg az az egy-két, népi építészethez kötődő gondolat is, amit én megpróbáltam ott is
hasznosítani. De nem egyes számban akarok beszélni,
ezeket én mind Jankovics Tiborral, Kistelegdi Pistával
együtt csináltam. A legszebb rajzokat Bachmann Zoli
készítette, s az ővele való barátságom is megmaradt.
Ő miért nem lépett be a Pécsi Ifjúsági Irodába?
Nem tudom, ezek belső, emberi meggondolások, amiknek
nem tudhatom a csínját-bínját. Őket kellene megkérdezni, hogy visszaemlékeznek-e még az akkori önnönmagukra.
Ez egy érdekes, de zavaros időszak. Mindenesetre kialakult
Jankovics Tibiékkel a Pécsi Ifjúsági Iroda, és azt se tudom,
hogy Dévényi Sanyi miért nem csatlakozott hozzánk, noha
ugyanannál a vállalatnál volt. Egy másik irodán dolgozott,
de nem sündörgött annyit mihozzánk, mint amennyire
a mostani fejemmel gondolva jó lett volna. Közöttünk
akkor már mindenesetre megöregedett barátságok voltak,
amikor Dévényi Sanyi odakerült, de volt benne egy távolságtartás. Kaposvárott Kampisékban volt egy kifejezett
tartózkodás és szerintem irigység is. Nem úgy működött a
kaposváriak csoportja őkörülötte, mint az én pécsi társaságom, mások voltak az emberi kapcsolatok és viszonylatok. Tény, hogy mi időnként együtt is laktunk, én legtovább Oltai Péterrel, de volt olyan időszak, amikor Jankovics
Tibivel és néha Kistelegdivel is együtt laktunk. Mielőtt
megnősültek, és akkor szétment a társaság. Tehát ez a
sülve-főve együtt levés, hogy együtt jártunk vacsorázni a
Susogóba, meg más klasszikus pécsi helyekre, a Milánhoz,
ez Kampiséknál hiányzott, mi másképp működtünk.
Makovecz Imrével hogy kerültél kapcsolatba?
Imréről legelőször csak hallottam. Ő a Középülettervezési
Tanszéken korrigált abban az időben, amikor én a Lakó
épülettervezési Tanszéken, és valaki ott mondta nekem,
van itt az épületben egy másik ember, aki ugyanolyan mint
te, vagy mégse olyan, de olyasmi. Ez volt az első információ az Imréről, amit hallottam, és nyilván bizonyos kíváncsiság is keletkezett bennem, hogy milyen ember ez és
milyen jó lenne megismerkedni vele. Azt követően az Imre
lakásán voltak ezek az összejövetelek, az egyik alkalommal,
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akkor pont katona voltam, fölmentem egy ilyen esti ös�szejövetelre, és ott nagy riadalom volt. Egyszer a te lakásodban is voltunk, akkor még a Kosciuszko Tádé utcában,
azon is ott voltam. Szóval először még katona koromban
voltam Imrénél, résztvettem egy ilyen találkozáson, de
nem szóltam bele semmibe, engem se kérdeztek, csak úgy
elvoltam. De fölkeltette a kíváncsiságomat az a mozgás,
amit Imre a kiáltványaival meg egy-két előre meghirdetett
összejövetelével keltett, a ruhával meg a mozgásokkal kap
csolatban. A plakátokat mi is megkaptuk vagy elvittük,
beszéltünk róla, amin tudtunk, részt is vettünk, amin meg
nem, azon nem.
Imrének megjelent az első, kiadványnak nevezhető
spirál füzete, ami jobb minőségű fényképeket tartalmazott
a legelső munkáiról, emlékszem, hogy a Mezőgazdasági
kiállításon lévő épülete látható az egyik képen, utána következtek a jellegzetes épületei.
Ez volt az első, ami Makovecz Imre neve alatt megjelent több példányban is, és amikor mi Tiborékkal kimentünk Kolozsvárra az öreg Kóshoz, egy ilyen kiadványt el
is vittünk és meg is mutattuk neki, hogy van itt egy barátunk, aki hasonlóan gondolkodik mint mi, és hogy legkö
zelebb szívesen elhozzuk, hogy ha nem terhes. És a következő alkalommal, hogy melyik évben volt, nem tudom,
tényleg szóltunk Imrének, megint megyünk ki Kolozsvárra, nincs-e kedved jönni, és volt. Ahogy őneki szóltunk,
úgy szóltunk Szilágyi Pistának is, ezekről a látogatásokról
megvannak a fényképek. De azt el kell mondjam, hogy
ezeknél a dolgoknál a háttérben a motor, a karburátor, a
nem is tudom mi, a gyutacs, mindig Jankovics Tibor volt,
ezt nem tudom eléggé aláhúzni. Nagyon fontos volt az ő
személye, részint a kedves, modora, stílusa, hogy mindenki
hez könnyen közel kerül, és meg is tudja szervezni és végig
tudja vinni a dolgokat. A pécsi kört, Mischl Róbertet meg
engem is ő fedezett fel, ő kapart egy alomba valamenynyiünket, Kós Károlyhoz is őt küldtem el legelőször.
Kérlek, meséld el, hogy kerültél Innsbruckba.
Az innsbrucki történet úgy kezdődött, hogy a bécsi
Collegium Hungaricumban volt egy építészeti kiállítás,
ahol sokan ott voltak, én a paksi házakból tettem ki egy-két
fényképet, az orfűi házat, ott volt a Kistelegdi Pista siklósi ravatalozója, Oltay Péter balokányi klubháza és Jankovics
Tibinek a Fadd-Dombori háza. Ez volt talán az a nap,
amikor Vedres Gyuri meghalt. Én Gyurival nagyon jóba
voltam, ő vitt be az egyetemre másodjára, mert a diploma
után néhány évig már voltam korrektor a Reischl-tanszé
ken, amíg össze nem vesztem a kari párttitkárral. Szóval

az ő kívánságára kerültem oda újra korrektornak, tehát
amikor veled meg Erdei Andrással találkoztam, az valószí
nűleg a Vedres Gyuri idejében történt. Amikor a bécsi
kiállítás volt, ő rosszul lett a Bécsbe induló autóbuszon.
Én valahogy másképp jutottam oda, már halvány gőzöm
sincs, hogy hogy.
Ő is erre a kiállításra ment?
Igen, de már bennem különböző események kopírozódnak
egymásra és nyomot hagynak, mint az egyik papír a másikon. Úgy emlékszem, Gyuri akkor halt meg, ezen a bécsi
autóbuszon, és nekem már úgy mondták el nagy riadalommal a kiállításon, hogy mi történt.
Ott történt akkor Bécsben, hogy egyszer csak hozzám
lépett egy alacsony úr, bemutatkozott, Othmar Barth az
innsbrucki egyetemtől, a Raumgestaltung tanszék profes�szora, és megkérdezett, hogy volna-e kedvem kimenni az
ő tanszékére tanítani, nyári kurzusokat vezetni. Én szabadkoztam, hogy nem tudok olyan jól németül, hogy profi
előadást tudjak tartani, az nem számít, mondta, azt, amit
önre rábízok, azt meg fogja tudni csinálni. Az első kurzusomat Innsbruckban aztán meg is tartottam, oda is Alföldi Klári kísért el, együtt vonatoztunk Bécstől Innsbruckig.
Az első ottani diavetítéses előadásomat is Klári fordította.
Nagyon megszerettem, egészen a haláláig kapcsolatban
maradtunk, amíg ő le nem zuhant valahol a Kelet-Indiai
szigetvilágban egy dzsungelbe. Nem tudom már, melyik
évben volt, banális véletlen sodorta oda. A bécsi egyetem,
ahol ő tanársegéd volt, csinált egy utat valahova arrafelé, a
fene tudja, mit akartak megnézni az osztrák gyerekek, de
a tanár, aki vezette volna az utat, az utolsó percben lemondta és helyette Klárinak kellett mennie.
Több nyáron át dolgoztál Innsbruckban?
1989-ig kétévenként voltam kint, a nyári kurzusnak ez az
üteme, de több alkalmam is volt a diákokkal együtt dolgozni. A vége felé már annyira sikeresek voltak ezek a
nyári kurzusok, hogy egyik-másik fiú kijelentette, hogy ők
még életükben ilyenen nem voltak. Egyszer voltak Magyarországon is, a Hortobágyon dolgoztak az osztrák
gyerekek a magyarokkal együtt. Ez az Ybl Miklós Főiskola
tábora volt, ővelük építettem egy kemencét egy tanyaudvaron, és oda jöttek az innsbrucki gyerekeim is, és rögtön
bekapcsolódtak a munkába, és tapicskolták a sarat, olyat
sose láttak még, és dagasztották, gyúrták a vályogot.
Mitől szűnt meg a korábbi jó kapcsolat
Makovecz Imre és te közötted?
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lettervezési Tanszék korrektoraként. Reischl volt az első
állásom ajánlója és a tanszékvezetőm a Műegyetemen.
Tibor úgy kezdett járni hozzám, akkor még a Felsőerdősor
utcában laktunk, hogy velem konzultálta azokat a munkákat is, amiket Pécsett csinált, miután elvégezte az egyetemet. Tibor látogatásai egyre sűrűbbek lettek, és a végén
csak kirukkolt a tervével, hogy nem mennék-e le Pécsre
dolgozni őhozzájuk. Az is igaz, hogy az Érc- és Ásványbányáknál egy-két személyi ellentét kezdett körülöttem kialakulni, szerettem volna tőlük inkább messze lenni. És
ez nagyjából egybeesett a Tibor megkeresésével, ami kapóra jött, mert a vége az lett a sok látogatásnak, hogy az
igazgatóval, meg az Eördögh Pistával, aki később az irodavezetőnk lett, ezek egyszerre eljöttek engem meggyőzni,
hogy ne hülyéskedjek már, ne gondolkozzak ennyit, hanem jöjjek le, biztos lehetek benne, hogy ott nekem jó
helyem lesz, és akkor el is fogadtam Tiborék ajánlatát.
Tehát az orfűi munka Pécsett kezdődött?
Tibor már Pestre járva mutogatta nekem, mert azt a munkát ő kezdte el, csak hát ő másképp fogta fel a dolgot, mint
én. Tehát itt, a Felsőerdősoron beszélgettünk már a tervről,
és nem választható el ettől az időszaktól, hogy együtt csináltuk a budapesti Nemzeti Színház tervpályázatát, azt
hiszem, 1965-ben. Tiborral mi emberileg nagyon jól megértettük egymást, de ebben benne volt Kistelegdi Pista is
meg Bachmann Zoli. Ők mind ott voltak a rajzasztalom
körül és együtt húztuk a vonalakat, amikor a Nemzeti
Színház pályázatot készítettük. És ahogy az elkészült és
beadtuk, hát az is külön történet, egy rémálom, 72 órás
munka egyhuzamban, megállás nélkül, mint az élőhalottak mozogtunk, ittuk a kávékat egymás után, halvány
gőzünk se volt róla, hogy az üres gyomorra az erős feketekávé hogy hat. Összecsomagoltuk a rajztábla méretű
táblákat, még a pincéban van is belőlük valami, és alighogy
beadtuk, rögtön utána jött a hévizi tófürdő tervpályázat.
A hozzá készült tanulmány biztos megvan valamelyik fiókban, a lényeg az, hogy annyira vonzó volt, annyira romantikus az egész feladat, a vízre tervezni egy fürdőt, hogy
nekiláttunk. Csakhogy mi nem cölöpökre állítottuk az
épületeket, az elképzelésünk az volt, hogy az egész úszott
volna a vízen, egy vasbeton héjon úszó fürdő lett volna.
Nekem akkor halvány gőzöm sem volt róla, mert nem
tudtam a hadtörténetből, hogy ilyen úszó vasbeton dereglyéket készítettek az amerikaiak meg az angolok a partraszállás idején, és az ott kialakított kikötők is ilyen úszó
teknők voltak. Ez az úszó ház még mindig visszaköszön,
mert szeretnék megcsinálni egy kápolnát, kubikos-kápol-

nát, amelyik Csongrád-Szegvár-Mindszent-Szentes-Hód
mezővásárhely között úszna lefelé. A szentesi II. Rákóczi
Ferenc garnizon, meg az a dandártábornok se tudja még,
akit a közeljövőben meg fogok keresni, hogy megpróbáljam rábeszélni, hogy adjon ehhez az agyrémhez segítséget.
A hévizi pályázat tanulmánya azért érdekes, mert abban a
természetközeli gondolkodás nagyon sok akkori, naív
eleme is megtalálható, esetleg az az egy-két, népi építészethez kötődő gondolat is, amit én megpróbáltam ott is
hasznosítani. De nem egyes számban akarok beszélni,
ezeket én mind Jankovics Tiborral, Kistelegdi Pistával
együtt csináltam. A legszebb rajzokat Bachmann Zoli
készítette, s az ővele való barátságom is megmaradt.
Ő miért nem lépett be a Pécsi Ifjúsági Irodába?
Nem tudom, ezek belső, emberi meggondolások, amiknek
nem tudhatom a csínját-bínját. Őket kellene megkérdezni, hogy visszaemlékeznek-e még az akkori önnönmagukra.
Ez egy érdekes, de zavaros időszak. Mindenesetre kialakult
Jankovics Tibiékkel a Pécsi Ifjúsági Iroda, és azt se tudom,
hogy Dévényi Sanyi miért nem csatlakozott hozzánk, noha
ugyanannál a vállalatnál volt. Egy másik irodán dolgozott,
de nem sündörgött annyit mihozzánk, mint amennyire
a mostani fejemmel gondolva jó lett volna. Közöttünk
akkor már mindenesetre megöregedett barátságok voltak,
amikor Dévényi Sanyi odakerült, de volt benne egy távolságtartás. Kaposvárott Kampisékban volt egy kifejezett
tartózkodás és szerintem irigység is. Nem úgy működött a
kaposváriak csoportja őkörülötte, mint az én pécsi társaságom, mások voltak az emberi kapcsolatok és viszonylatok. Tény, hogy mi időnként együtt is laktunk, én legtovább Oltai Péterrel, de volt olyan időszak, amikor Jankovics
Tibivel és néha Kistelegdivel is együtt laktunk. Mielőtt
megnősültek, és akkor szétment a társaság. Tehát ez a
sülve-főve együtt levés, hogy együtt jártunk vacsorázni a
Susogóba, meg más klasszikus pécsi helyekre, a Milánhoz,
ez Kampiséknál hiányzott, mi másképp működtünk.
Makovecz Imrével hogy kerültél kapcsolatba?
Imréről legelőször csak hallottam. Ő a Középülettervezési
Tanszéken korrigált abban az időben, amikor én a Lakó
épülettervezési Tanszéken, és valaki ott mondta nekem,
van itt az épületben egy másik ember, aki ugyanolyan mint
te, vagy mégse olyan, de olyasmi. Ez volt az első információ az Imréről, amit hallottam, és nyilván bizonyos kíváncsiság is keletkezett bennem, hogy milyen ember ez és
milyen jó lenne megismerkedni vele. Azt követően az Imre
lakásán voltak ezek az összejövetelek, az egyik alkalommal,
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akkor pont katona voltam, fölmentem egy ilyen esti ös�szejövetelre, és ott nagy riadalom volt. Egyszer a te lakásodban is voltunk, akkor még a Kosciuszko Tádé utcában,
azon is ott voltam. Szóval először még katona koromban
voltam Imrénél, résztvettem egy ilyen találkozáson, de
nem szóltam bele semmibe, engem se kérdeztek, csak úgy
elvoltam. De fölkeltette a kíváncsiságomat az a mozgás,
amit Imre a kiáltványaival meg egy-két előre meghirdetett
összejövetelével keltett, a ruhával meg a mozgásokkal kap
csolatban. A plakátokat mi is megkaptuk vagy elvittük,
beszéltünk róla, amin tudtunk, részt is vettünk, amin meg
nem, azon nem.
Imrének megjelent az első, kiadványnak nevezhető
spirál füzete, ami jobb minőségű fényképeket tartalmazott
a legelső munkáiról, emlékszem, hogy a Mezőgazdasági
kiállításon lévő épülete látható az egyik képen, utána következtek a jellegzetes épületei.
Ez volt az első, ami Makovecz Imre neve alatt megjelent több példányban is, és amikor mi Tiborékkal kimentünk Kolozsvárra az öreg Kóshoz, egy ilyen kiadványt el
is vittünk és meg is mutattuk neki, hogy van itt egy barátunk, aki hasonlóan gondolkodik mint mi, és hogy legkö
zelebb szívesen elhozzuk, hogy ha nem terhes. És a következő alkalommal, hogy melyik évben volt, nem tudom,
tényleg szóltunk Imrének, megint megyünk ki Kolozsvárra, nincs-e kedved jönni, és volt. Ahogy őneki szóltunk,
úgy szóltunk Szilágyi Pistának is, ezekről a látogatásokról
megvannak a fényképek. De azt el kell mondjam, hogy
ezeknél a dolgoknál a háttérben a motor, a karburátor, a
nem is tudom mi, a gyutacs, mindig Jankovics Tibor volt,
ezt nem tudom eléggé aláhúzni. Nagyon fontos volt az ő
személye, részint a kedves, modora, stílusa, hogy mindenki
hez könnyen közel kerül, és meg is tudja szervezni és végig
tudja vinni a dolgokat. A pécsi kört, Mischl Róbertet meg
engem is ő fedezett fel, ő kapart egy alomba valamenynyiünket, Kós Károlyhoz is őt küldtem el legelőször.
Kérlek, meséld el, hogy kerültél Innsbruckba.
Az innsbrucki történet úgy kezdődött, hogy a bécsi
Collegium Hungaricumban volt egy építészeti kiállítás,
ahol sokan ott voltak, én a paksi házakból tettem ki egy-két
fényképet, az orfűi házat, ott volt a Kistelegdi Pista siklósi ravatalozója, Oltay Péter balokányi klubháza és Jankovics
Tibinek a Fadd-Dombori háza. Ez volt talán az a nap,
amikor Vedres Gyuri meghalt. Én Gyurival nagyon jóba
voltam, ő vitt be az egyetemre másodjára, mert a diploma
után néhány évig már voltam korrektor a Reischl-tanszé
ken, amíg össze nem vesztem a kari párttitkárral. Szóval

az ő kívánságára kerültem oda újra korrektornak, tehát
amikor veled meg Erdei Andrással találkoztam, az valószí
nűleg a Vedres Gyuri idejében történt. Amikor a bécsi
kiállítás volt, ő rosszul lett a Bécsbe induló autóbuszon.
Én valahogy másképp jutottam oda, már halvány gőzöm
sincs, hogy hogy.
Ő is erre a kiállításra ment?
Igen, de már bennem különböző események kopírozódnak
egymásra és nyomot hagynak, mint az egyik papír a másikon. Úgy emlékszem, Gyuri akkor halt meg, ezen a bécsi
autóbuszon, és nekem már úgy mondták el nagy riadalommal a kiállításon, hogy mi történt.
Ott történt akkor Bécsben, hogy egyszer csak hozzám
lépett egy alacsony úr, bemutatkozott, Othmar Barth az
innsbrucki egyetemtől, a Raumgestaltung tanszék profes�szora, és megkérdezett, hogy volna-e kedvem kimenni az
ő tanszékére tanítani, nyári kurzusokat vezetni. Én szabadkoztam, hogy nem tudok olyan jól németül, hogy profi
előadást tudjak tartani, az nem számít, mondta, azt, amit
önre rábízok, azt meg fogja tudni csinálni. Az első kurzusomat Innsbruckban aztán meg is tartottam, oda is Alföldi Klári kísért el, együtt vonatoztunk Bécstől Innsbruckig.
Az első ottani diavetítéses előadásomat is Klári fordította.
Nagyon megszerettem, egészen a haláláig kapcsolatban
maradtunk, amíg ő le nem zuhant valahol a Kelet-Indiai
szigetvilágban egy dzsungelbe. Nem tudom már, melyik
évben volt, banális véletlen sodorta oda. A bécsi egyetem,
ahol ő tanársegéd volt, csinált egy utat valahova arrafelé, a
fene tudja, mit akartak megnézni az osztrák gyerekek, de
a tanár, aki vezette volna az utat, az utolsó percben lemondta és helyette Klárinak kellett mennie.
Több nyáron át dolgoztál Innsbruckban?
1989-ig kétévenként voltam kint, a nyári kurzusnak ez az
üteme, de több alkalmam is volt a diákokkal együtt dolgozni. A vége felé már annyira sikeresek voltak ezek a
nyári kurzusok, hogy egyik-másik fiú kijelentette, hogy ők
még életükben ilyenen nem voltak. Egyszer voltak Magyarországon is, a Hortobágyon dolgoztak az osztrák
gyerekek a magyarokkal együtt. Ez az Ybl Miklós Főiskola
tábora volt, ővelük építettem egy kemencét egy tanyaudvaron, és oda jöttek az innsbrucki gyerekeim is, és rögtön
bekapcsolódtak a munkába, és tapicskolták a sarat, olyat
sose láttak még, és dagasztották, gyúrták a vályogot.
Mitől szűnt meg a korábbi jó kapcsolat
Makovecz Imre és te közötted?
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Az a helyzet, hogy volt egy csomó apróság, de most már
az egésznek nincs semmi jelentősége.
Volt rengeteg negatív következménye.
Én is sajnálom, de hát most már nem tudok rajta változtatni. Volt egy Lechner összejövetel Kaposváron, az évet
már nem tudom, azon én is ott voltam és valami kis szöve
get is elmondtam. Azt hiszem, akkor már megvolt a
Lechner-filmem, csak ha megvolt, akkor csodálkozom,
hogy miért nem azt vetítettem a szöveg helyett. Kaposvárról visszafele jövet a vonaton együtt jött a következő csapat:
Kismarty Lechner Kamill, Makovecz Imre, Dvorszky Hédi
és Csete György, ezek ültek egy kupéban, és hát ott beszélgettünk. Imre egyszercsak fölállt és kilépett a folyosóra,
hogy elszívjon egy cigarettát és az ajtót visszahúzva benézett
a fülkébe, mi ott ültünk sorban, mint a kiscsirkék, és
odaszólt hozzám, hogy, Csete, én adok neked munkát. Én
visszakérdeztem, hogy te? nekem? Erre hozzátette, hogy
majd a Bodonyi fog téged hívni emiatt. Bodonyi aztán
jelentkezett is, hogy levélben-e vagy telefonon, nem tudom,
a lényeg az, hogy arra a Bodonyi hívásra én fogtam magam,
és elutaztam Miskolcra. Bodonyiék, a Bodonyi iroda az
egyik paksi területet tervezte, de azt a területet, amit egyszer mi már véres fejjel kénytelenek voltunk otthagyni
néhány évvel korábban. Tehát annak a területnek a tervezését és rendezését, amit Kistelegdi Pista, elsősorban ő
csinált, mert mindenkinek megvolt a maga reszortja,
Jankovics Tibi meg Deák Laci csinálták az épületek, a lakások terveit, én csináltam a mintákat, amiből lett az 1975ös botrány, és így külön-külön, de mégis együtt, mindenki egy részt csinált a saját területén. Bodonyiéknál nézem
a rajzasztalon, hogy mit csinál az, aki éppen dolgozott
rajta, azt mindjárt láttam, hogy ennek ahhoz a dologhoz,
amit mi csináltunk, semmi köze nincs. Fölháborodva, de
szó nélkül hagyva az egészet, jöttem el onnan Miskolcról,
amit, tegyük hozzá, egyébként is utálok, de ez más kérdés.
Írtam egy levelet Bodonyinak, az nem volt egy szerelmes
levél, de a felháborodásom egy részét elmondtam, hogy
egyáltalán elég nemtelennek tartom, hogy én azon a területen, ahonnan engem kirúgtak, most működjek közre,
mint egy munkarész huszonötödik hátramozdítója. Nem
így írtam, de a lényeg ez. És ehhez jött még, hogy ez akkor
történt-e vagy egy másik beszélgetésen, nem tudom, hogy
Imre azt mondta nekem, hogy azért kellene, hogy ebben
te is benne legyél, hogy humanizáld a saját házaidat.
Na ez a Paks, ez nekem nagyon érzékeny terület, ha a
paksi vitára visszagondolsz, és az ott elviselt gyalázatra, amit
kénytelen-kelletlen le kellett nyelni; minden héten, min-

den új Élet és Irodalmat úgy vártam, hogy na, most kapok
egy kegyelemdöfést, hogy végem lesz. És hogy nem lett
mégse végem, azt annak köszönhetem, hogy mögöttem
állt az a társaság, akik még azt is vállalták, amit nem ők
csináltak, tehát helyettem, a nevemben fogadták a támadá
sokat, a kommunista igazgatótól a Jankovics Tibiig mindenki. És amikor ez az amúgy is érzékeny felületet jelentő
Paks az Imre kezébe került, akkor Bodonyi Csabáék, meg
a jó isten tudja kik, kezdenek ott garázdálkodni, nem jut
jobb szó az eszembe, és a végén még nekem, mint egy
szerkesztőnek, adnak egy munkarészt, hogy csináljam meg.
Na ezt nagyon nehezen emésztettem meg.
[Makovecz Imre 1985 és 1988 között volt Paks főépítésze. Ezalatt több terület beépítési tervét készítette el
munkatársaival, Csernyus Lőrinccel, Ekler Dezsővel, Sala
min Ferenccel, Siklósi Józseffel, Szalai Tiborral, Turi Attilával, Vincze Lászlóval, Zsigmond Lászlóval. Egy 2000
lakás elhelyezésére szolgáló telepítési tervet Kampis Mik
lósék kaposvári, Dévényi Sándorék pécsi és Bodonyi
Csabáék miskolci irodájával közösen terveztek, az akkori
tervezési feltételek mellett az önálló tervezőirodával nem
rendelkező Pécs Csoport csak külső munkatársként működhetett (volna) közre a munkában. A beépítési tervek
egyikéből sem lett semmi. Az 1975–76-os úgynevezett
Tulipán-vitában – a pécsiekkel folyamatosan egyeztetve –
Makovecz Imre szervezte a pécsiekkel rokonszenvező,
mellettük kiálló írások megjelenését az Élet és Irodalomban
– személyes emlékeim szerint. Gerle János]
Az utána következő ilyen esemény volt a világkiállítási őrület. Abban is Imre, meg nem tudom kik voltak a fő
mozgatók. Imre elkezdett egy nagy kör alakú utat kialakítani, kapuk voltak rajta és azon belül ki voltak osztva
területek. A lényeg az, hogy hallom, sőt olvasom, hogy itt
majd közreműködik a Finta-iroda, közreműködik a miskolci iroda, közreműködik az ilyen meg az olyan iroda, de
arról, hogy esetleg én is közreműködjek vagy a mi társasá
gunk is közreműködjön, arról nem olvastam sehol. Én úgy
véltem, hogy minekünk is lesz ott helyünk, de nem lett.
Most utólag ezt az egészet a helyére tudom tenni, ma
gyarázatot tudok gyártani, ha kell, de én mindent Imre
egoizmusának tudok be. Hát úgy voltam, hogy a legjobb
ha befejezünk mindenfajta barátkozást, nem kínlódunk
ezzel a dologgal, és így szépen lassan elhalt a kapcsolatunk.
Már nem vagyunk egymás véleményére kíváncsiak, nem
kérdezzük meg, nem is foglalkozunk vele. De bennem
nincs harag, semmi ilyen nincs. A Nagy Dénes nevű ma
tematikus jött elő azzal, másfél éve körülbelül, hogy volna
őneki egy kérése, ő nyitja meg a gödöllői művésznők ki-
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állítását az Iparművészeti Múzeum egyik kicsi termében,
és hogy ott béküljünk ki egymással. Mondtam, hogy en
nek semmi akadálya, nincs harag. De hogy hajlandó vagyok-e kezet fogni Makovecz Imrével? Mondom, hogy
igen. El is jött az alkalom, Nagy Dénes elmondta a megnyitóját, és megszervezte, hogy mind a ketten legyünk ott,
és a megnyitó közönsége előtt nyilvánítsuk ki, hogy nem
vagyunk egymással haragban. Amikor Imrét megláttam,
odaléptem hozzá, kezet nyújtottam szó nélkül, mert hát
kérjek tőle bocsánatot? vagy ő kérjen tőlem bocsánatot?
Hát ez lehetetlen. Kezet fogtunk egymással, mert ő is
nyújtotta a kezét. Ezzel befejeztük, azóta se történt semmi.
Mártélyon összetalálkozunk néha, beszélünk egy-két szót.
Jeffrey Cook könyve (Seeking Structure from Nature)
egy egységes magyar organikus építészetet mutat be, ezt
nyilván ő így is látta. Te ezt hogy látod, van-e valami, ami
a különböző törekvésekben egységesnek tekinthető, és van-e
karakteres különbség köztük?
Szerintem, ami egységesíti, amit valamilyen módon mi,
mondjuk Imrével egységbe olvasztani alkalmasnak tartunk,
az az, hogy valahogy mindegyika népi kultúrában gyökerezik. Ilyen vagy olyan formában népi építészet vagy csak
nagyon-nagyon érintőlegesen vagy áttételesen, hogy már
észre se lehet venni, de szerintem mégis ez jelenthet egy
közös gyökeret. Hogy valaki az Imre által inkább hangsúlyozott antropomorfikus felfogásban dolgozik vagy nem,
ez egy másik kérdés. Sok különbség van aszerint is, hogy
a mai kor technikáját, építési módszereit ki mennyire és
milyen módon használja fel a maga munkásságában.
A munkáid jelentős része közvetlen biológiai, elsősorban
növényvilágból vett analógián alapszik, ezek az élővilágból
vett előképek nemcsak formaiak, hanem az elevenségnek,
a növekedésnek, az élővilág mozgásának, fejlődésének is
analógiái. Ez másfajta dolog, mint a népi hagyomány,
ez másfajta forrás. Ez a két dolog hogy viszonyul
egymáshoz? Összekötődik-e? Miért vált ez olyan fontossá,
és ugyanolyan fontos-e a számodra most, mint volt régen?
Kifejezetten növényi formákat használni fel inspirációként,
ez főleg az orfűi ház esetében egyértelmű, mert az ennek
a késztetésnek a legnagyobb sűrítménye. És talán az utolsó, amelyik tisztán hozza ezt, az a beremendi templom.
De ott már jelentkezik valami más, azok a belövések, ame
lyek a tornyokon látszanak, vagy ahhoz hasonló dolgok,
és ugyanez később megjelenik Kiskunmajsán a Pongrátz
Gergely kápolnájának a tornyain vagy a debreceni toronytemplomon. Ott nem mint belövések, hanem a felületi

színezés változása egy határozott vonal mentén, amire
mindig rákérdeznek, hogy az a cikkcakk miért van a temp
lomtornyon. Én jelezni akartam, hogy ez a templom egy
utód, egy emléktemplom, annak az 1944-ben lebombázott
templomnak az emléke, amely az egykori Ispotály, a mai
Petőfi téren állt. A bomba egyszerűen kettészelte, ami ben
nem nagyon mély nyomot hagyott. Hogy egy templomtorony így, ha az egyik fele ledől, a másik állva marad. És
azért kellett aztán lebontani, mert hullottak belőle a téglák,
életveszélyessé vált, de úgy is maradhatott volna örökre.
Én az új, Tégláskertbe épített templomom cakkjában, mert
tegolával van fedve, és egy darabig zöld a tegola és egy cikk
cakkos vonal mentén, mint egy szálkásra tört sörösüveg
nyaka, átvált feketévé, jelezni akartam azt a régi eseményt
1944-ből. Ezt azért mondtam el, mert te a növényi formákat említetted, de már Beremendnél is jelentkezik valami
új, az is háborús emlék a maga módján, az 56-os kápolna
is háborús kápolna, ott már ez a rom-építészet hangsúlyosabb és a debeceni templomnál is látható ez, mint jelzés.
A növényi formákban úgy jelennek meg a brutális bevágások vagy belövések nyomai, hogy a debreceni templomnál szinte már észre se lehet venni, de ott van, legalábbis
én tudom, hogy ott van.
A debreceni templom óta elkészült valamilyen munkád?
Milyen tervekkel foglalkoztál azóta? Mert a Vallomások…
könyvedbe csak annak a rajzai kerültek bele.
Most épp azzal foglalkozom, hogy ennek a könyvecskének
egy bővített kiadását előkészítsem, de ha végiggondolom,
hogy az mibe kerül, akkor el kell döntenem, hogy a pénzemet egy könyvre költsem-e, vagy a konyha leszakadni
készülő mennyezetét javíttassam ki. Ez egy építészbetegség
következménye, nem tudom másnak minősíteni, megta
nultam, hogy vizes helyiségek vizes helyiségek fölé tehetők,
de azt nem, hogy a fürdőszobát mégse tesszük a konyha
fölé. Én ezt a hibát elkövettem a saját magunk lakásában,
amit ugyan csak kegyelemből kaptam, mert ezt a házat az
Érc- és Ásványbányák Tervező Vállalat dolgozójaként ter
veztem a vállalat vezetőinek, de ott már nem találtak olyan
vezetőt, amelyik ebbe a lukba bejött volna, ahol én lakom.
Tehát így kerültem be a szórásba, hát akkor adjuk a Csete
Gyurkának, akkor voltam fiatal házas, Örs totyogós gyerek
volt, Zsolt itt született.
Beleolvasva a régi dokumentumokba, úgy látom, te írtál
először az ökológia kérdéséről mint építészeti kérdésről,
hogy az építés olyan környezeti beavatkozás, amellyel
kapcsolatban felvetődik az építész felelősségének kérdése.
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odaszólt hozzám, hogy, Csete, én adok neked munkát. Én
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jelentkezett is, hogy levélben-e vagy telefonon, nem tudom,
a lényeg az, hogy arra a Bodonyi hívásra én fogtam magam,
és elutaztam Miskolcra. Bodonyiék, a Bodonyi iroda az
egyik paksi területet tervezte, de azt a területet, amit egyszer mi már véres fejjel kénytelenek voltunk otthagyni
néhány évvel korábban. Tehát annak a területnek a tervezését és rendezését, amit Kistelegdi Pista, elsősorban ő
csinált, mert mindenkinek megvolt a maga reszortja,
Jankovics Tibi meg Deák Laci csinálták az épületek, a lakások terveit, én csináltam a mintákat, amiből lett az 1975ös botrány, és így külön-külön, de mégis együtt, mindenki egy részt csinált a saját területén. Bodonyiéknál nézem
a rajzasztalon, hogy mit csinál az, aki éppen dolgozott
rajta, azt mindjárt láttam, hogy ennek ahhoz a dologhoz,
amit mi csináltunk, semmi köze nincs. Fölháborodva, de
szó nélkül hagyva az egészet, jöttem el onnan Miskolcról,
amit, tegyük hozzá, egyébként is utálok, de ez más kérdés.
Írtam egy levelet Bodonyinak, az nem volt egy szerelmes
levél, de a felháborodásom egy részét elmondtam, hogy
egyáltalán elég nemtelennek tartom, hogy én azon a területen, ahonnan engem kirúgtak, most működjek közre,
mint egy munkarész huszonötödik hátramozdítója. Nem
így írtam, de a lényeg ez. És ehhez jött még, hogy ez akkor
történt-e vagy egy másik beszélgetésen, nem tudom, hogy
Imre azt mondta nekem, hogy azért kellene, hogy ebben
te is benne legyél, hogy humanizáld a saját házaidat.
Na ez a Paks, ez nekem nagyon érzékeny terület, ha a
paksi vitára visszagondolsz, és az ott elviselt gyalázatra, amit
kénytelen-kelletlen le kellett nyelni; minden héten, min-

den új Élet és Irodalmat úgy vártam, hogy na, most kapok
egy kegyelemdöfést, hogy végem lesz. És hogy nem lett
mégse végem, azt annak köszönhetem, hogy mögöttem
állt az a társaság, akik még azt is vállalták, amit nem ők
csináltak, tehát helyettem, a nevemben fogadták a támadá
sokat, a kommunista igazgatótól a Jankovics Tibiig mindenki. És amikor ez az amúgy is érzékeny felületet jelentő
Paks az Imre kezébe került, akkor Bodonyi Csabáék, meg
a jó isten tudja kik, kezdenek ott garázdálkodni, nem jut
jobb szó az eszembe, és a végén még nekem, mint egy
szerkesztőnek, adnak egy munkarészt, hogy csináljam meg.
Na ezt nagyon nehezen emésztettem meg.
[Makovecz Imre 1985 és 1988 között volt Paks főépítésze. Ezalatt több terület beépítési tervét készítette el
munkatársaival, Csernyus Lőrinccel, Ekler Dezsővel, Sala
min Ferenccel, Siklósi Józseffel, Szalai Tiborral, Turi Attilával, Vincze Lászlóval, Zsigmond Lászlóval. Egy 2000
lakás elhelyezésére szolgáló telepítési tervet Kampis Mik
lósék kaposvári, Dévényi Sándorék pécsi és Bodonyi
Csabáék miskolci irodájával közösen terveztek, az akkori
tervezési feltételek mellett az önálló tervezőirodával nem
rendelkező Pécs Csoport csak külső munkatársként működhetett (volna) közre a munkában. A beépítési tervek
egyikéből sem lett semmi. Az 1975–76-os úgynevezett
Tulipán-vitában – a pécsiekkel folyamatosan egyeztetve –
Makovecz Imre szervezte a pécsiekkel rokonszenvező,
mellettük kiálló írások megjelenését az Élet és Irodalomban
– személyes emlékeim szerint. Gerle János]
Az utána következő ilyen esemény volt a világkiállítási őrület. Abban is Imre, meg nem tudom kik voltak a fő
mozgatók. Imre elkezdett egy nagy kör alakú utat kialakítani, kapuk voltak rajta és azon belül ki voltak osztva
területek. A lényeg az, hogy hallom, sőt olvasom, hogy itt
majd közreműködik a Finta-iroda, közreműködik a miskolci iroda, közreműködik az ilyen meg az olyan iroda, de
arról, hogy esetleg én is közreműködjek vagy a mi társasá
gunk is közreműködjön, arról nem olvastam sehol. Én úgy
véltem, hogy minekünk is lesz ott helyünk, de nem lett.
Most utólag ezt az egészet a helyére tudom tenni, ma
gyarázatot tudok gyártani, ha kell, de én mindent Imre
egoizmusának tudok be. Hát úgy voltam, hogy a legjobb
ha befejezünk mindenfajta barátkozást, nem kínlódunk
ezzel a dologgal, és így szépen lassan elhalt a kapcsolatunk.
Már nem vagyunk egymás véleményére kíváncsiak, nem
kérdezzük meg, nem is foglalkozunk vele. De bennem
nincs harag, semmi ilyen nincs. A Nagy Dénes nevű ma
tematikus jött elő azzal, másfél éve körülbelül, hogy volna
őneki egy kérése, ő nyitja meg a gödöllői művésznők ki-
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állítását az Iparművészeti Múzeum egyik kicsi termében,
és hogy ott béküljünk ki egymással. Mondtam, hogy en
nek semmi akadálya, nincs harag. De hogy hajlandó vagyok-e kezet fogni Makovecz Imrével? Mondom, hogy
igen. El is jött az alkalom, Nagy Dénes elmondta a megnyitóját, és megszervezte, hogy mind a ketten legyünk ott,
és a megnyitó közönsége előtt nyilvánítsuk ki, hogy nem
vagyunk egymással haragban. Amikor Imrét megláttam,
odaléptem hozzá, kezet nyújtottam szó nélkül, mert hát
kérjek tőle bocsánatot? vagy ő kérjen tőlem bocsánatot?
Hát ez lehetetlen. Kezet fogtunk egymással, mert ő is
nyújtotta a kezét. Ezzel befejeztük, azóta se történt semmi.
Mártélyon összetalálkozunk néha, beszélünk egy-két szót.
Jeffrey Cook könyve (Seeking Structure from Nature)
egy egységes magyar organikus építészetet mutat be, ezt
nyilván ő így is látta. Te ezt hogy látod, van-e valami, ami
a különböző törekvésekben egységesnek tekinthető, és van-e
karakteres különbség köztük?
Szerintem, ami egységesíti, amit valamilyen módon mi,
mondjuk Imrével egységbe olvasztani alkalmasnak tartunk,
az az, hogy valahogy mindegyika népi kultúrában gyökerezik. Ilyen vagy olyan formában népi építészet vagy csak
nagyon-nagyon érintőlegesen vagy áttételesen, hogy már
észre se lehet venni, de szerintem mégis ez jelenthet egy
közös gyökeret. Hogy valaki az Imre által inkább hangsúlyozott antropomorfikus felfogásban dolgozik vagy nem,
ez egy másik kérdés. Sok különbség van aszerint is, hogy
a mai kor technikáját, építési módszereit ki mennyire és
milyen módon használja fel a maga munkásságában.
A munkáid jelentős része közvetlen biológiai, elsősorban
növényvilágból vett analógián alapszik, ezek az élővilágból
vett előképek nemcsak formaiak, hanem az elevenségnek,
a növekedésnek, az élővilág mozgásának, fejlődésének is
analógiái. Ez másfajta dolog, mint a népi hagyomány,
ez másfajta forrás. Ez a két dolog hogy viszonyul
egymáshoz? Összekötődik-e? Miért vált ez olyan fontossá,
és ugyanolyan fontos-e a számodra most, mint volt régen?
Kifejezetten növényi formákat használni fel inspirációként,
ez főleg az orfűi ház esetében egyértelmű, mert az ennek
a késztetésnek a legnagyobb sűrítménye. És talán az utolsó, amelyik tisztán hozza ezt, az a beremendi templom.
De ott már jelentkezik valami más, azok a belövések, ame
lyek a tornyokon látszanak, vagy ahhoz hasonló dolgok,
és ugyanez később megjelenik Kiskunmajsán a Pongrátz
Gergely kápolnájának a tornyain vagy a debreceni toronytemplomon. Ott nem mint belövések, hanem a felületi

színezés változása egy határozott vonal mentén, amire
mindig rákérdeznek, hogy az a cikkcakk miért van a temp
lomtornyon. Én jelezni akartam, hogy ez a templom egy
utód, egy emléktemplom, annak az 1944-ben lebombázott
templomnak az emléke, amely az egykori Ispotály, a mai
Petőfi téren állt. A bomba egyszerűen kettészelte, ami ben
nem nagyon mély nyomot hagyott. Hogy egy templomtorony így, ha az egyik fele ledől, a másik állva marad. És
azért kellett aztán lebontani, mert hullottak belőle a téglák,
életveszélyessé vált, de úgy is maradhatott volna örökre.
Én az új, Tégláskertbe épített templomom cakkjában, mert
tegolával van fedve, és egy darabig zöld a tegola és egy cikk
cakkos vonal mentén, mint egy szálkásra tört sörösüveg
nyaka, átvált feketévé, jelezni akartam azt a régi eseményt
1944-ből. Ezt azért mondtam el, mert te a növényi formákat említetted, de már Beremendnél is jelentkezik valami
új, az is háborús emlék a maga módján, az 56-os kápolna
is háborús kápolna, ott már ez a rom-építészet hangsúlyosabb és a debeceni templomnál is látható ez, mint jelzés.
A növényi formákban úgy jelennek meg a brutális bevágások vagy belövések nyomai, hogy a debreceni templomnál szinte már észre se lehet venni, de ott van, legalábbis
én tudom, hogy ott van.
A debreceni templom óta elkészült valamilyen munkád?
Milyen tervekkel foglalkoztál azóta? Mert a Vallomások…
könyvedbe csak annak a rajzai kerültek bele.
Most épp azzal foglalkozom, hogy ennek a könyvecskének
egy bővített kiadását előkészítsem, de ha végiggondolom,
hogy az mibe kerül, akkor el kell döntenem, hogy a pénzemet egy könyvre költsem-e, vagy a konyha leszakadni
készülő mennyezetét javíttassam ki. Ez egy építészbetegség
következménye, nem tudom másnak minősíteni, megta
nultam, hogy vizes helyiségek vizes helyiségek fölé tehetők,
de azt nem, hogy a fürdőszobát mégse tesszük a konyha
fölé. Én ezt a hibát elkövettem a saját magunk lakásában,
amit ugyan csak kegyelemből kaptam, mert ezt a házat az
Érc- és Ásványbányák Tervező Vállalat dolgozójaként ter
veztem a vállalat vezetőinek, de ott már nem találtak olyan
vezetőt, amelyik ebbe a lukba bejött volna, ahol én lakom.
Tehát így kerültem be a szórásba, hát akkor adjuk a Csete
Gyurkának, akkor voltam fiatal házas, Örs totyogós gyerek
volt, Zsolt itt született.
Beleolvasva a régi dokumentumokba, úgy látom, te írtál
először az ökológia kérdéséről mint építészeti kérdésről,
hogy az építés olyan környezeti beavatkozás, amellyel
kapcsolatban felvetődik az építész felelősségének kérdése.
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Ezt épületben én kezdtem megfogalmazni, az első ilyen
házam, amelyet Kátay Miska festőnek terveztem Szentendre egyik dombján, a Pismány-lejtőn, abban van egy óriási
üvegház, félig bent, félig kint, úgy néz ki, mint egy nagy
ágyúgolyó vagy cukorsüveg, az egész kívül-belül üvegezve.
Élőlények laknak benne a békáktól a nem tudom micsodáig minden, két teljes szintet hidal át. Ha Miska úgy
használja, ahogy kell, akkor ez az üvegház nagyon besegít
a lakóház temperálásába. Ha kinyitja az egyik külső ablakot, meg a szoba felé a másikat, akkor átszellőzik az üvegház, és az üvegházban lévő klíma mindenképpen befolyásolja a mögötte lévő lakótér hőviszonyait. Egy másik ilyet
csináltam Bonyhádon egy Orbán nevű orvosnak, a település szélén, abban ugyanilyen üvegház van, mint a Kátay
Miskáé, de ők csak mozgatható, cserepes növényeket tar
tanak benne, az másképp működik. Van aztán még egy
ugyanilyen szerkezet, Solymáron a Hrívó-ház, de ezt is
lebetonozták a földszinten, tehát a növények nem tudnak
úgy élni mint a Kátay háznál, ahol a fák gyökérzete a valódi talajba húzódik be és onnan kapja a nedvességet, tehát
locsolni sem kell. Kátay nagy botanikus és növénybolond,
valószínűsítem, hogy most is úgy használja az üvegházat,
ahogy kell. Most ennek az épületcsoportnak egy újabb
változata születik majd, Szentes és Csongrád között van
egy facsemete-kertet művelő asszony, akivel összeismerked
tem, és az ő háza elejire is ráteszek egy üvegházat.
Ezek a passzív napenergia házaim vannak, ezek is inkább modellnek tekinthetők, akkor jobban megközelítjük
az igazságot. Csak félig meddig ökológiai szemléletű házak,
nem önfenntartók, nem a napenergia adja se a fűtését, se
a hűtését, csak belesegít, beleszól.
Ezeket még kiegészíti két egészen kicsi a Kiskunsági
Nemzeti Parkban, nem tudom, megvannak-e még egyáltalán. Egy madárgyűrűző táborba terveztem egy zuhanyozóval kombinált éjszakai enyhhelyet, és az egyik hortobágyi őrházban egy melegvízkészítő berendezést, ami napenergiával működik úgy, hogy a napenergiával melegített
víz belemegy az épület vízellátását egyébként elektromos
energiával biztosító tartályba. Úgy képzeld el, hogy a nap
kollektorok, amiket ott fölhasználtam, mint egy féltető
állnak a baromfi udvar felé, tehát csak a tyúkok látják, nem
az emberek, akik az ott futó országúton járnak. Hát nem
tud még propagandát se csinálni a napenergia felhasználásának. De az emberek zuhanyoznak benne, ha még
megvan. És van még egy nagyméretű ház, amely hasonló
képpen működik, az a Sánta Gáborral épített balatonszent
györgyi Gulya-csárda, ahol Koppány Tibor építész volt a
tanácsadó, akinek a segítségével kitaláltuk, hogy hogy

épüljön meg az a ház. A falakat üregesre csináltuk, a felhe
vült levegőt azokban a járatokban keringetjük, és így a
falakkal fűtjük egy-egy éttermi helyiség belső terét. Megmondom őszintén, ezek eléggé ágrólszakadt megoldások,
kísérletek, de nagyon fontosnak tartom, hogy ilyenek
szülessenek.
Mi az, amivel most foglalkozol?
Most van indulóban egy munka, szeretném felépíteni a
magyar művészetek templomát. Ez úgy épülne föl, mint
az orgonasípok rendszere, biztos ismered Helsinkiben a
Sibelius-emlékművet. Az is orgonasípokhoz hasonló csövek halmaza, csak azok kis átmérőjűek, én meg három
méter belső átmérőjű csövekben gondolkodom. Ha azokat
leteszem a földre, akkor ezekből csinálhatok egy óriási
építményt. Ha a gondviselés ad hozzá elég időt meg szerencsét. Személyes, baráti kapcsolatba kerültem Kopeczky
Lajossal, aki építész is és mellette orgonista, az édesapja is
orgonált valamelyik templomban és tanított gyerekeket is
orgonálni. Ők jó személyes barátságban, ismeretségben
vannak a legjobb orgonistáinkkal. Ezek meg nemzetközi
társaságokkal, orgonisták tartsunk össze alapon. Ha épül
egy ilyen óriási orgonasíp-templom benne egy orgonakon
certek rendezésére alkalmas teremmel, akkor ebben segítséget kaphatok az orgonistáktól. És minden egyes sípban,
mert az már szobányi méret, berendezhetné a saját kiállítását egy-egy művész. Arra semmi remény, hogy ilyen
dolgot a magyar kormány, a kulturális kormány támogatna. De egy három méteres sípot, ha nagy erőfeszítéssel is,
talán minden művész képes volna a maga pénzén megépí
teni. Így ezek a sípok, mint a szőlőfürtben a szemek, egy
más után nőhetnének, újabb és újabb sípok tapadhatnak
rájuk. Kellene, hogy legyenek nagyobb magasságú sípok
a már meghalt nagy művészeknek, amelyek kiemelkednének, Lechner Ödöné vagy Kós Károlyé, Wigand Edéé
és így tovább.
Ez az én nagy találmányom, és az is érdekes, hogy hogy
alakul a dolog. Régóta bámulója vagyok Vígh Tamás szob
rászatának. Szerettem volna a szobrait épületmodelleknek
tekinteni, például van a Három kubikus szobra, ezek méretük szerint is jókorák, összefogottak, ezeket elképzeltem
tízemeletes lakóházaknak, úgy hogy a tetőfelépítmények
a rajtuk lévő széles karimájú kalapok. Vígh Tamás tisztelőiként szereztünk róla tudomást, hogy Tiszalökön felavatják a Vásárhelyi Pál emlékére készített szobrát, és mi elmentünk. A tiszalöki autóbuszon ült a Pató Róza nevű
szobrászművész asszony is. Hirtelen összekötődött bennem
az orgona-katedrális gondolata azzal, ami már régóta
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bennem motoszkált. Barcelonában, a Güell-parkban van
egy kastély forma villa, Gaudí műteremháza. Abban különösen megragadta a figyelmemet egy alacsony tárló, ahol
ki voltak rakva a Gaudí által tervezett félelmetes szépségű
kilincsek, s ezek úgy voltak előadva, hogy nagyon kézbe
kínálkoztak. A lényeg az, hogy a nagy mester nyomán
haladva azt gondoltam, ha megcsinálnám az orgona-katedrálist és minden művész kapna egy sípot, ahol azt teszi
ki, amit ő akar, tudva, hogy ez szakrális hely, ami őbelőle
is épül, akkor jó volna, ha a saját ajtajának kilincse a saját

keze formáját viselné. Pató Rózával ott a buszban megbeszéltem, hogy jó lenne ezt kipróbálni; a művészek egy
tojásméretű viaszt a kezükbe vesznek, összenyomják, és
abból ki lehetne önteni a markoló kezük lenyomatát.
Eltelik két hét, csengetnek, és Pató Róza jelentkezik, hogy
hoztam magának egy ajándékot. Ismered a szobrászokat,
ilyen-olyan kis rongyokból előhalászta a megöntött kilincset. Ezt elmondtam több szobrásznak is, nagyon lelkesedtek érte, egy másik meg befőttes üvegben, hideg vízben
hozta el a saját kezének viaszlenyomatát.

Csete György

építészeti anyanyelvünkről
„Mert össze kellene szednünk nagy fáradsággal
az ország minden részéről a széjjelszórt köveket,
hogy azokkal a magunk képére építhessünk.”
(Kós Károly, 1911.)
Kós Károly személye szimbolikus, élő kapocsként fogja
össze a magyar építészet kísérletét, amelynek célja — önmagunkra találni. Törésekkel, megtorpanásokkal kísért
út ez, mégis talál minden időben kitartó, konok munkásokat az „anyanyelvű”, valamennyiünk számára érthető
és beszélhető, anyanyelvként összetartó – úgy korszerű és
új – építészet megteremtésének ügye.
A századforduló építészei közül azokat jegyezte fel az
emlékezet és köztudat, akiknek neve összeforrt a hetven
éve elkezdett, ma is élő folyamattal, amikor az építészet
– miként az irodalom és a zene – azért fordul a néphez
megújhodásért, hogy majd értőn adhasson is neki. Kós,
Lechner, Lajta, Medgyaszay, Árkay, Kozma, Zrumeczky,
Wigand és a többiek műve az út kezdete volt, a siker ígérete, ami a zenében Bartók és Kodály teljesítményén át
napjainkig vezet: hagyomány-anyagunkat nemzetközi
szintűvé emelve, közös zenei anyanyelvünket feltárva, tanítva, általánossá téve.
Lechner Ödönt a fiatal építészeket egységes szellemi
magatartásra nevelő Mesteriskola létre-hozásától a szűklátókörűség, Kós Károlyt az Iparművészeti Főiskola tanári katedrájától a háború fosztotta meg.
Mivé lehetett volna általuk a magyar építőművészet
és iparművészet? Kimeríthetetlen hagyományanyagunk
és a két mester személye szavatolta volna a hazai környe-
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zetformáló, tárgyalkotó művészet egységes magas színvonalát, nemzetközi rangját, hatását.
Az első világháború megtörte a magyar építészeti szecesszió pályáját és a kitűzött cél elérését hosszú időre vis�szavetette.
A két világháború közötti időszak húsz éve alatt három
irányzat különböztethető meg építészetünkben: az egyik
a történelmi stílusformák klasszikus eszközeivel dolgozó
neobarokk; a másik a modern nyugati építészet: a De Stijl,
a Bauhaus és Le Corbusier elveit alkotómódszerként átvevő építészek magyarországi csoportja; végül, a világháborút megelőző években kibontakozó falukutatással
párhuzamosan, a népi építészek köre.
Sajnálatos, hogy ha a két utóbbi csoport fel is ismerte
az „új építészet” és a „hagyomány” elvei közötti kapcsolatokat, a szintézis megteremtésének lehetőségét a magyarországi építészetben elmulasztotta.
A világháborúk közötti építészet így, a közösen kimunkált és fogadott szervező, rendező elvek hiányában,
összességében éteső képet mutat.
Az újjáépítés éveinek józan, korszerű, meleg hangú
építészeti uiódusa a magunkra találás reményével biztatott;
az ezt követő második szakasz: az ötvenes évek archaizáló,
nemzetközi történelmi stílusformákkal dolgozó építészete megszakította a fejlődés természetes menetét — amit
követett a ma is, mintegy húsz éve tartó, harmadik szakasz,
amelyen a nyugati építészettől átvett hatások hagyták a
döntő nyomokat. A funkcionalista, konstruktivista, plasztikus, újbrutalista, rendszerszemléletű, strukturalista,
expresszionista, metabolista irányzatok; a japán, a finn, a
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lebetonozták a földszinten, tehát a növények nem tudnak
úgy élni mint a Kátay háznál, ahol a fák gyökérzete a valódi talajba húzódik be és onnan kapja a nedvességet, tehát
locsolni sem kell. Kátay nagy botanikus és növénybolond,
valószínűsítem, hogy most is úgy használja az üvegházat,
ahogy kell. Most ennek az épületcsoportnak egy újabb
változata születik majd, Szentes és Csongrád között van
egy facsemete-kertet művelő asszony, akivel összeismerked
tem, és az ő háza elejire is ráteszek egy üvegházat.
Ezek a passzív napenergia házaim vannak, ezek is inkább modellnek tekinthetők, akkor jobban megközelítjük
az igazságot. Csak félig meddig ökológiai szemléletű házak,
nem önfenntartók, nem a napenergia adja se a fűtését, se
a hűtését, csak belesegít, beleszól.
Ezeket még kiegészíti két egészen kicsi a Kiskunsági
Nemzeti Parkban, nem tudom, megvannak-e még egyáltalán. Egy madárgyűrűző táborba terveztem egy zuhanyozóval kombinált éjszakai enyhhelyet, és az egyik hortobágyi őrházban egy melegvízkészítő berendezést, ami napenergiával működik úgy, hogy a napenergiával melegített
víz belemegy az épület vízellátását egyébként elektromos
energiával biztosító tartályba. Úgy képzeld el, hogy a nap
kollektorok, amiket ott fölhasználtam, mint egy féltető
állnak a baromfi udvar felé, tehát csak a tyúkok látják, nem
az emberek, akik az ott futó országúton járnak. Hát nem
tud még propagandát se csinálni a napenergia felhasználásának. De az emberek zuhanyoznak benne, ha még
megvan. És van még egy nagyméretű ház, amely hasonló
képpen működik, az a Sánta Gáborral épített balatonszent
györgyi Gulya-csárda, ahol Koppány Tibor építész volt a
tanácsadó, akinek a segítségével kitaláltuk, hogy hogy

épüljön meg az a ház. A falakat üregesre csináltuk, a felhe
vült levegőt azokban a járatokban keringetjük, és így a
falakkal fűtjük egy-egy éttermi helyiség belső terét. Megmondom őszintén, ezek eléggé ágrólszakadt megoldások,
kísérletek, de nagyon fontosnak tartom, hogy ilyenek
szülessenek.
Mi az, amivel most foglalkozol?
Most van indulóban egy munka, szeretném felépíteni a
magyar művészetek templomát. Ez úgy épülne föl, mint
az orgonasípok rendszere, biztos ismered Helsinkiben a
Sibelius-emlékművet. Az is orgonasípokhoz hasonló csövek halmaza, csak azok kis átmérőjűek, én meg három
méter belső átmérőjű csövekben gondolkodom. Ha azokat
leteszem a földre, akkor ezekből csinálhatok egy óriási
építményt. Ha a gondviselés ad hozzá elég időt meg szerencsét. Személyes, baráti kapcsolatba kerültem Kopeczky
Lajossal, aki építész is és mellette orgonista, az édesapja is
orgonált valamelyik templomban és tanított gyerekeket is
orgonálni. Ők jó személyes barátságban, ismeretségben
vannak a legjobb orgonistáinkkal. Ezek meg nemzetközi
társaságokkal, orgonisták tartsunk össze alapon. Ha épül
egy ilyen óriási orgonasíp-templom benne egy orgonakon
certek rendezésére alkalmas teremmel, akkor ebben segítséget kaphatok az orgonistáktól. És minden egyes sípban,
mert az már szobányi méret, berendezhetné a saját kiállítását egy-egy művész. Arra semmi remény, hogy ilyen
dolgot a magyar kormány, a kulturális kormány támogatna. De egy három méteres sípot, ha nagy erőfeszítéssel is,
talán minden művész képes volna a maga pénzén megépí
teni. Így ezek a sípok, mint a szőlőfürtben a szemek, egy
más után nőhetnének, újabb és újabb sípok tapadhatnak
rájuk. Kellene, hogy legyenek nagyobb magasságú sípok
a már meghalt nagy művészeknek, amelyek kiemelkednének, Lechner Ödöné vagy Kós Károlyé, Wigand Edéé
és így tovább.
Ez az én nagy találmányom, és az is érdekes, hogy hogy
alakul a dolog. Régóta bámulója vagyok Vígh Tamás szob
rászatának. Szerettem volna a szobrait épületmodelleknek
tekinteni, például van a Három kubikus szobra, ezek méretük szerint is jókorák, összefogottak, ezeket elképzeltem
tízemeletes lakóházaknak, úgy hogy a tetőfelépítmények
a rajtuk lévő széles karimájú kalapok. Vígh Tamás tisztelőiként szereztünk róla tudomást, hogy Tiszalökön felavatják a Vásárhelyi Pál emlékére készített szobrát, és mi elmentünk. A tiszalöki autóbuszon ült a Pató Róza nevű
szobrászművész asszony is. Hirtelen összekötődött bennem
az orgona-katedrális gondolata azzal, ami már régóta
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bennem motoszkált. Barcelonában, a Güell-parkban van
egy kastély forma villa, Gaudí műteremháza. Abban különösen megragadta a figyelmemet egy alacsony tárló, ahol
ki voltak rakva a Gaudí által tervezett félelmetes szépségű
kilincsek, s ezek úgy voltak előadva, hogy nagyon kézbe
kínálkoztak. A lényeg az, hogy a nagy mester nyomán
haladva azt gondoltam, ha megcsinálnám az orgona-katedrálist és minden művész kapna egy sípot, ahol azt teszi
ki, amit ő akar, tudva, hogy ez szakrális hely, ami őbelőle
is épül, akkor jó volna, ha a saját ajtajának kilincse a saját

keze formáját viselné. Pató Rózával ott a buszban megbeszéltem, hogy jó lenne ezt kipróbálni; a művészek egy
tojásméretű viaszt a kezükbe vesznek, összenyomják, és
abból ki lehetne önteni a markoló kezük lenyomatát.
Eltelik két hét, csengetnek, és Pató Róza jelentkezik, hogy
hoztam magának egy ajándékot. Ismered a szobrászokat,
ilyen-olyan kis rongyokból előhalászta a megöntött kilincset. Ezt elmondtam több szobrásznak is, nagyon lelkesedtek érte, egy másik meg befőttes üvegben, hideg vízben
hozta el a saját kezének viaszlenyomatát.

Csete György

építészeti anyanyelvünkről
„Mert össze kellene szednünk nagy fáradsággal
az ország minden részéről a széjjelszórt köveket,
hogy azokkal a magunk képére építhessünk.”
(Kós Károly, 1911.)
Kós Károly személye szimbolikus, élő kapocsként fogja
össze a magyar építészet kísérletét, amelynek célja — önmagunkra találni. Törésekkel, megtorpanásokkal kísért
út ez, mégis talál minden időben kitartó, konok munkásokat az „anyanyelvű”, valamennyiünk számára érthető
és beszélhető, anyanyelvként összetartó – úgy korszerű és
új – építészet megteremtésének ügye.
A századforduló építészei közül azokat jegyezte fel az
emlékezet és köztudat, akiknek neve összeforrt a hetven
éve elkezdett, ma is élő folyamattal, amikor az építészet
– miként az irodalom és a zene – azért fordul a néphez
megújhodásért, hogy majd értőn adhasson is neki. Kós,
Lechner, Lajta, Medgyaszay, Árkay, Kozma, Zrumeczky,
Wigand és a többiek műve az út kezdete volt, a siker ígérete, ami a zenében Bartók és Kodály teljesítményén át
napjainkig vezet: hagyomány-anyagunkat nemzetközi
szintűvé emelve, közös zenei anyanyelvünket feltárva, tanítva, általánossá téve.
Lechner Ödönt a fiatal építészeket egységes szellemi
magatartásra nevelő Mesteriskola létre-hozásától a szűklátókörűség, Kós Károlyt az Iparművészeti Főiskola tanári katedrájától a háború fosztotta meg.
Mivé lehetett volna általuk a magyar építőművészet
és iparművészet? Kimeríthetetlen hagyományanyagunk
és a két mester személye szavatolta volna a hazai környe-
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zetformáló, tárgyalkotó művészet egységes magas színvonalát, nemzetközi rangját, hatását.
Az első világháború megtörte a magyar építészeti szecesszió pályáját és a kitűzött cél elérését hosszú időre vis�szavetette.
A két világháború közötti időszak húsz éve alatt három
irányzat különböztethető meg építészetünkben: az egyik
a történelmi stílusformák klasszikus eszközeivel dolgozó
neobarokk; a másik a modern nyugati építészet: a De Stijl,
a Bauhaus és Le Corbusier elveit alkotómódszerként átvevő építészek magyarországi csoportja; végül, a világháborút megelőző években kibontakozó falukutatással
párhuzamosan, a népi építészek köre.
Sajnálatos, hogy ha a két utóbbi csoport fel is ismerte
az „új építészet” és a „hagyomány” elvei közötti kapcsolatokat, a szintézis megteremtésének lehetőségét a magyarországi építészetben elmulasztotta.
A világháborúk közötti építészet így, a közösen kimunkált és fogadott szervező, rendező elvek hiányában,
összességében éteső képet mutat.
Az újjáépítés éveinek józan, korszerű, meleg hangú
építészeti uiódusa a magunkra találás reményével biztatott;
az ezt követő második szakasz: az ötvenes évek archaizáló,
nemzetközi történelmi stílusformákkal dolgozó építészete megszakította a fejlődés természetes menetét — amit
követett a ma is, mintegy húsz éve tartó, harmadik szakasz,
amelyen a nyugati építészettől átvett hatások hagyták a
döntő nyomokat. A funkcionalista, konstruktivista, plasztikus, újbrutalista, rendszerszemléletű, strukturalista,
expresszionista, metabolista irányzatok; a japán, a finn, a

dán, az angol, a brazil stb. nemzeti építészeti iskolák, és a
nagy építész egyéniségek: Wright, Gropius, Le Corbusier,
Mies van der Rohe, Aalto, Jacobsen, Tange, Saarinen,
Kahn, Stirling és a többiek hatása egyaránt nyomon követhető hazai építészetünkben és a körülöttünk formálódó épített környezetben, amely az előbbiek egyenes következményeként, idegenként vesz körül bennünket sokszínűségével”. Ellentétként eközben megjelent a lakótelepek
a falusi házak, utcák üres sematizmusa is, furcsán demonstrálva, hogy szükséges a rend is, nemcsak az idegen „elvek
és módszerek” sokasága, amelyek „közös építészeti szemlélet” hiányában harmóniát nem hozhatnak.
Az egységes anyanyelvű építészeti környezet elvi, eszmei alapjainak tisztázása, közös szemlélet kialakítása,
napjainkban égető szükséggé vált. Az anyanyelv meleg
szavai, fogalmai, mondatai, összefűző ereje az összhang, a
harmónia – hiányzik építészetünkből.
Megszívlelendő Kós Károly véleménye építészetünkről,
amelynek „…nagy hiányossága, hogy hiányzik belőle az
a sajátos formában megnyilatkozó szellemiség, amely az
elmúlt századokban az azonos civilizációjú, kultúrájú és
világszemléletű európai nemzetek azonos korszakbeli,
azonos rendeltetésű és stílusú építészeti alkotásait többékevésbé élesen megkülönböztette egymástól. Ezt a hiányosságát – nézetem szerint – pótolnia kell az új magyar
építészetnek. Mert éppen a sajátos formaalkotó szellemiségnek a különböző nemzetek építészetében való különböző megnyilvánulása az értéktöbblet, amelyet mint
kultúrájuk jellemzőjét a múltban mindig is szükségszerűen kitermeltek namcsak a nagy és gazdag nemzetek, de a
kevésbé nagyok és gazdagok is.
Biztató, hogy építészetünk egy része céltudatos, folyamatos elkötelezettséggel, mások csak egy-egy művel igazolják, hogy a „tiszta forrás” éltető erő nemcsak az irodalom,
a zene és a film, hanem a valós matériával dolgozó építészet
számára ma is.
Nincsen, nem lehet ellentét, csak szerves folytonosság
és kapcsolat a „hagyomány-népművészet” és az „új-nagyművészet” között, ha a fejlődés egészséges, és ha a humánum az alkotás célja és indítéka.
„Izgalmas jelenség, hogy amit a szegénység kényszere
diktál… a parasztoknak és pásztoroknak, mennyire analóg azzal, amit a huszadik század új művészetét – s ebben
építészetét és tárgyművészetét – produkáló alkotóknak
diktál; hogy mennyire analóg bennük a valóság ösztönösen-tudatosan dialektikus szemlélete. A paraszt és a pásztor a szegénység kényszeréből »fedezi fel« az anyag- és
szerkezetszerűség, a jól funkcionálás, a legkevesebb esz-

közzel, legkisebb erőfeszítéssel elérhető legnagyobb hatékonyság s a mindezzel szervesen összefüggő funkcionális
forma elvét. Nem véletlen tehát, hogy amíg a társadalomnak, a »nagykultúrát fogyasztó«(?) réteget, a polgárság, de
a selejt kultúrával etetett kispolgárság is, hosszú időn át
mélyen lenézte (tehát pusztulni is hagyta, ha ugyan nem
pusztította) a parasztok-pásztorok művészetét, és amíg a
lenézés továbbélését sajnos még ma is tapasztalhatjuk, addig épp az új művészet (építészet, tárgyművészet) legnagyobbjai – Le Corbusier például és a Bauhaus mesterei –
mennyire nagyra becsülték, saját törekvéseikkel, művészetükkel mennyire rokonnak érezték ezt a művészetet,
mennyi mindent tanultak belőle… Minden okunk megvan rá, hogy mi is kövessük ebben a magatartásban a
legnagyobbakat és minden eszközzel, móddal közvetítsük
e magatartást a »legkisebbekhez«, hogy minél előbb, minél
többen magukévá tegyék... A népi építészet továbbvitelének egyetlen módja pedig annak felszívása és asszimilálása a »nagyművészetbe«. Nem formáiban, hanem tanulságaiban, érzékenységében, okosságában, logikájában, egész
szellemében, a »nagyművészet« népi-nemzeti karakterének
legalábbis sejtetésére.” (Major Máté)
A népművészet-közösségi művészet alkotásaiban megfogalmazott elvek, törvényszerűségek, értékek feltárása,
elemzése, analízise, az új, a nagyművészettel analóg tanulságok, kapcsolatok felismerése elősegítheti mai kultúránk
szintézisének kialakulását. Ez előfeltétele annak, hogy
napjaink környezet- és tárgyformáló építészete, iparművé
szete megtalálja népünkhöz is az utat. Nem véletlen, hogy
a közösség megértésére, befogadására számító művészet
az ősforrásokhoz nyúl; visszacsatolás csak így lehetséges.
Ősi, közösségi, népi-paraszti alkotások inspirálták az
egyedi jelenség mögött meghúzódó általánosat, lényegeset
kereső konstruktivizmus és kubizmus – új művészet –
születését is. Az új művészet megtisztította a tárgyakat,
emberi alkotásokat azoktól a rárakódott sallangoktól,
amelyek az utolsó nagy stíluskorszakokban az embert
természetes életmódjától, mértéktartásától, arányérzékétől
eltávolították, és minőségében, minősítő voltában egyaránt
igazságtalan és hazug környezet falait emelték körülötte.
„Minden tárgyat a lényege határoz meg. A tárgyat úgy
kell kialakítani, hogy céljának tökéle-tesen megfeleljen,
feladatát teljesítse, tartós, olcsó és szép legyen.”
A tömeggyártásra alkalmas tárgyak formálása a
Bauhausban e jelmondat alapján történt és ez a meghatározója napjaink design tevékenységének is.
Az ember, az ősközösség, a népi-paraszti közösség
tárgyformáló tevékenységének mindig is ez az elv volt a
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jellemzője, amely szerint a természeti törvények és természetes emberi igények és lehetőségek figyelembevételével
alkotta olcsó, tartós, szép, „népművészi”, művészi eszközeit, tárgyait, viseletét, ruháit, házait. Évezredek alakították azokat az elveket, amelyeket az embert és társadalmat
igaz módon szolgálni akaró új művészet ismét „felfedezett”.
Tehát inkább folyamatosságról beszélhetünk, kapcsolódásról a néphez-emberhez, és nem annyira „felfedezésről”.
A tárgyak vizsgálata ezért is tanulságos.
Hosszú, folyamatos út vezet a két összeszorított tenyerével vizet merítő ember kiszolgáltatott lényétől a lencse
alakú, rozsdamentes acéltálkák mai világáig. Ezeknek
szinte azonosan formatiszta, analóg változatait ott találjuk
népünk fa- és cseréptányérjaiban, ezekben és a csontból
és fából, szaruból faragott, huszadik századi letisztultságú
kanalakban, nád- és favillákban pedig a még meg sem
született – külföldi hatások inspirációjára – „fedezte fel”
textilművészetünk a tiszta nyersanyagok használatát, amely
mindenütt népi-paraszti előképekből táplálkozik. Észrevettük-e már, hogy mi van és mi lehetne itthon is? Vagy
még mindig az az idegen, ami sajátunk? A kifelé tekintést
kiegészíthetnénk már a belső értékek felfedezésével is!
Természetes anyagokból készült népi gyermekjátékaink jó része több mint egyedi rész¬igaz¬ság – lényeges
természeti, fizikai törvények sűrítménye: világ-világképvilágképlet-életképlet válasz a kérdésre, hogy: hogyan éljünk? Tiszta mondanivalójuk ma is időszerű, korunk
szemléletével rokon. Mikor élünk hát tanulságaikkal?
(…)
Európa lakossága túlnyomórészt „már” akkor helyhez
kötött, dobozszerű, csak az egyik végén külvilágra nyitott
szobákban, lakóterekben él, amikor a honfoglaló magyarság „még” csak az állandóan mozgó, a világhoz tökéletesen
szervesen illeszkedő, szinte a kozmoszba ágyazódó furcsa
sátrat, a jurtát mondhatja magáénak, amely a természeti
törvények meghatározta építészeti térfor-málás és az ebben
élő kis közösség, a család életének szintézise. Melyik „volt”
a korszerűbb tér?
A jurta, ez a hazánkban a XII–XIII. században még
használt forma fél óra alatt felállítható, gyorsan szétszedhető, lóra, kocsira málházható, könnyű szerkezetű, gömbsüveg formájú kupolasá-tor. Több szakaszból álló, szétnyitható, így a térméretek változtatására is alkalmas, ollós
faváz alkotja embermagasságú függőleges falát. A gömbhéj-szerkezetét adó, sugarasan felfelé futó rugalmas rudak
szabályos rendben ehhez csatlakoznak, és egy középső
kerékabroncsba futnak be. A felületre nemezborítás kerül,
majd a rugalmas rendszer lefeszítésével a szerkezetet utó-

feszítetté és tökéletesen merevvé teszik. Ezekkel a szinte
forradalmi újításokkal ez a középső alátámasztás nélküli
sátortér a legszabadabban kihasználhatóvá válik. A gömbforma kívülről a szélerőkkel szemben a legkisebb felületet
adja, ami a sztyeppén rendkívül fontos tényező; ugyanak
kor nem lebecsülendő előny az sem, hogy így adódik a
legkisebb lehűlő felület is.
A jurta tájolása az előbbiekkel összefüggésben: kötött.
Bejárata keletre-délre néz, kapcsolatot tartva az emberre,
családra szabott, az adott időben nyugalomban levő tér és
a végtelenbe vesző síkság között. A jurta helyét ezen a síkon
egy függőleges tengely jelöli ki, ugyanott, ahol bevetődik
a napfény, a középen égő tűz fölötti elzárható küllős-abron
csos nyíláson átfutva. A küllők kiosztásának átlós, derék
szögű, negyedelő, nyolcadoló rendszere mint árnyékvető,
az időmérés egyszerű eszköze. A kereket a nap fénye beara
nyozza, sugarai továbbfutnak a gömbhéj szétágazó rendszerén a föld, a tűz körül elhelyezkedő család felé. A közös
térben folyó életet szigorú tradicionális kötöttségek szabályozzák. Az egyes funkciók közötti határok az egtájakkal,
az észak-déli, kelet-nyugati tengelyekkel esnek egybe (a
bejárat és a tűz tengelyével és az azt differenciáló: a jobb- és
a baloldalt tovább osztó keresztirányú tengellyel). A jurtán
belüli funkciók minőségi fokozatai is ezt követik.
Az ember és a külvilág közötti kapcsolatok funkcionális, szerkezeti és formai, anyagi és szellemi azonosságának egyetlen térben történő megfogalmazása a kor adott
gondolkodási szintjén olyan erős, hogy bár lehetőség nyílik több jurta összekapcsolására és ezzel „differenciáltabb”
térrendszer („lakás”) kialakítására is, ezt a valóság és a
világkép-világképlet-jurta azonossága és kötöttsége nem
engedi meg, mert elbizonytalanodna az egyetlen biztos
középpont, amire a végtelen ég alatt a végtelen földön
mozgó embernek szüksége van.
„Éjszaka a sztyeppei pásztorok a földet az éggel egyetlen óriási jurtának látták. A csillagok megannyi lyuk az
égbolt palástján, mint ahogy a jurtán is pontszerűen átszüremlik a fény ott, ahol a nemezborítás kikopott. A
mennybolt közepén, mint jurtáikon is, lecsukható nyílás
van. Ezen tör át a szimbolikus Világfa. Életfa, Égigérő fa,
Tetejetlen fa – a föld tengelye, ami körül mint ferde középtengely körül a Mindenség átfordul valamennyi csillagképével; csak egy pont változatlan, a Kisgöncöl rúdcsillaga – a Sarkcsillag, ahol az óriás fa sudara az eget áttöri.”
(László Gyula)
Régebben középütt a jurtában nyers, meg nem faragott
faoszlop állott, amely a sátrat tartotta, és fölért a tetőnyílásig. Amikor a lécszerkezet tökéletesedett, a tartódúcra
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dán, az angol, a brazil stb. nemzeti építészeti iskolák, és a
nagy építész egyéniségek: Wright, Gropius, Le Corbusier,
Mies van der Rohe, Aalto, Jacobsen, Tange, Saarinen,
Kahn, Stirling és a többiek hatása egyaránt nyomon követhető hazai építészetünkben és a körülöttünk formálódó épített környezetben, amely az előbbiek egyenes következményeként, idegenként vesz körül bennünket sokszínűségével”. Ellentétként eközben megjelent a lakótelepek
a falusi házak, utcák üres sematizmusa is, furcsán demonstrálva, hogy szükséges a rend is, nemcsak az idegen „elvek
és módszerek” sokasága, amelyek „közös építészeti szemlélet” hiányában harmóniát nem hozhatnak.
Az egységes anyanyelvű építészeti környezet elvi, eszmei alapjainak tisztázása, közös szemlélet kialakítása,
napjainkban égető szükséggé vált. Az anyanyelv meleg
szavai, fogalmai, mondatai, összefűző ereje az összhang, a
harmónia – hiányzik építészetünkből.
Megszívlelendő Kós Károly véleménye építészetünkről,
amelynek „…nagy hiányossága, hogy hiányzik belőle az
a sajátos formában megnyilatkozó szellemiség, amely az
elmúlt századokban az azonos civilizációjú, kultúrájú és
világszemléletű európai nemzetek azonos korszakbeli,
azonos rendeltetésű és stílusú építészeti alkotásait többékevésbé élesen megkülönböztette egymástól. Ezt a hiányosságát – nézetem szerint – pótolnia kell az új magyar
építészetnek. Mert éppen a sajátos formaalkotó szellemiségnek a különböző nemzetek építészetében való különböző megnyilvánulása az értéktöbblet, amelyet mint
kultúrájuk jellemzőjét a múltban mindig is szükségszerűen kitermeltek namcsak a nagy és gazdag nemzetek, de a
kevésbé nagyok és gazdagok is.
Biztató, hogy építészetünk egy része céltudatos, folyamatos elkötelezettséggel, mások csak egy-egy művel igazolják, hogy a „tiszta forrás” éltető erő nemcsak az irodalom,
a zene és a film, hanem a valós matériával dolgozó építészet
számára ma is.
Nincsen, nem lehet ellentét, csak szerves folytonosság
és kapcsolat a „hagyomány-népművészet” és az „új-nagyművészet” között, ha a fejlődés egészséges, és ha a humánum az alkotás célja és indítéka.
„Izgalmas jelenség, hogy amit a szegénység kényszere
diktál… a parasztoknak és pásztoroknak, mennyire analóg azzal, amit a huszadik század új művészetét – s ebben
építészetét és tárgyművészetét – produkáló alkotóknak
diktál; hogy mennyire analóg bennük a valóság ösztönösen-tudatosan dialektikus szemlélete. A paraszt és a pásztor a szegénység kényszeréből »fedezi fel« az anyag- és
szerkezetszerűség, a jól funkcionálás, a legkevesebb esz-

közzel, legkisebb erőfeszítéssel elérhető legnagyobb hatékonyság s a mindezzel szervesen összefüggő funkcionális
forma elvét. Nem véletlen tehát, hogy amíg a társadalomnak, a »nagykultúrát fogyasztó«(?) réteget, a polgárság, de
a selejt kultúrával etetett kispolgárság is, hosszú időn át
mélyen lenézte (tehát pusztulni is hagyta, ha ugyan nem
pusztította) a parasztok-pásztorok művészetét, és amíg a
lenézés továbbélését sajnos még ma is tapasztalhatjuk, addig épp az új művészet (építészet, tárgyművészet) legnagyobbjai – Le Corbusier például és a Bauhaus mesterei –
mennyire nagyra becsülték, saját törekvéseikkel, művészetükkel mennyire rokonnak érezték ezt a művészetet,
mennyi mindent tanultak belőle… Minden okunk megvan rá, hogy mi is kövessük ebben a magatartásban a
legnagyobbakat és minden eszközzel, móddal közvetítsük
e magatartást a »legkisebbekhez«, hogy minél előbb, minél
többen magukévá tegyék... A népi építészet továbbvitelének egyetlen módja pedig annak felszívása és asszimilálása a »nagyművészetbe«. Nem formáiban, hanem tanulságaiban, érzékenységében, okosságában, logikájában, egész
szellemében, a »nagyművészet« népi-nemzeti karakterének
legalábbis sejtetésére.” (Major Máté)
A népművészet-közösségi művészet alkotásaiban megfogalmazott elvek, törvényszerűségek, értékek feltárása,
elemzése, analízise, az új, a nagyművészettel analóg tanulságok, kapcsolatok felismerése elősegítheti mai kultúránk
szintézisének kialakulását. Ez előfeltétele annak, hogy
napjaink környezet- és tárgyformáló építészete, iparművé
szete megtalálja népünkhöz is az utat. Nem véletlen, hogy
a közösség megértésére, befogadására számító művészet
az ősforrásokhoz nyúl; visszacsatolás csak így lehetséges.
Ősi, közösségi, népi-paraszti alkotások inspirálták az
egyedi jelenség mögött meghúzódó általánosat, lényegeset
kereső konstruktivizmus és kubizmus – új művészet –
születését is. Az új művészet megtisztította a tárgyakat,
emberi alkotásokat azoktól a rárakódott sallangoktól,
amelyek az utolsó nagy stíluskorszakokban az embert
természetes életmódjától, mértéktartásától, arányérzékétől
eltávolították, és minőségében, minősítő voltában egyaránt
igazságtalan és hazug környezet falait emelték körülötte.
„Minden tárgyat a lényege határoz meg. A tárgyat úgy
kell kialakítani, hogy céljának tökéle-tesen megfeleljen,
feladatát teljesítse, tartós, olcsó és szép legyen.”
A tömeggyártásra alkalmas tárgyak formálása a
Bauhausban e jelmondat alapján történt és ez a meghatározója napjaink design tevékenységének is.
Az ember, az ősközösség, a népi-paraszti közösség
tárgyformáló tevékenységének mindig is ez az elv volt a
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jellemzője, amely szerint a természeti törvények és természetes emberi igények és lehetőségek figyelembevételével
alkotta olcsó, tartós, szép, „népművészi”, művészi eszközeit, tárgyait, viseletét, ruháit, házait. Évezredek alakították azokat az elveket, amelyeket az embert és társadalmat
igaz módon szolgálni akaró új művészet ismét „felfedezett”.
Tehát inkább folyamatosságról beszélhetünk, kapcsolódásról a néphez-emberhez, és nem annyira „felfedezésről”.
A tárgyak vizsgálata ezért is tanulságos.
Hosszú, folyamatos út vezet a két összeszorított tenyerével vizet merítő ember kiszolgáltatott lényétől a lencse
alakú, rozsdamentes acéltálkák mai világáig. Ezeknek
szinte azonosan formatiszta, analóg változatait ott találjuk
népünk fa- és cseréptányérjaiban, ezekben és a csontból
és fából, szaruból faragott, huszadik századi letisztultságú
kanalakban, nád- és favillákban pedig a még meg sem
született – külföldi hatások inspirációjára – „fedezte fel”
textilművészetünk a tiszta nyersanyagok használatát, amely
mindenütt népi-paraszti előképekből táplálkozik. Észrevettük-e már, hogy mi van és mi lehetne itthon is? Vagy
még mindig az az idegen, ami sajátunk? A kifelé tekintést
kiegészíthetnénk már a belső értékek felfedezésével is!
Természetes anyagokból készült népi gyermekjátékaink jó része több mint egyedi rész¬igaz¬ság – lényeges
természeti, fizikai törvények sűrítménye: világ-világképvilágképlet-életképlet válasz a kérdésre, hogy: hogyan éljünk? Tiszta mondanivalójuk ma is időszerű, korunk
szemléletével rokon. Mikor élünk hát tanulságaikkal?
(…)
Európa lakossága túlnyomórészt „már” akkor helyhez
kötött, dobozszerű, csak az egyik végén külvilágra nyitott
szobákban, lakóterekben él, amikor a honfoglaló magyarság „még” csak az állandóan mozgó, a világhoz tökéletesen
szervesen illeszkedő, szinte a kozmoszba ágyazódó furcsa
sátrat, a jurtát mondhatja magáénak, amely a természeti
törvények meghatározta építészeti térfor-málás és az ebben
élő kis közösség, a család életének szintézise. Melyik „volt”
a korszerűbb tér?
A jurta, ez a hazánkban a XII–XIII. században még
használt forma fél óra alatt felállítható, gyorsan szétszedhető, lóra, kocsira málházható, könnyű szerkezetű, gömbsüveg formájú kupolasá-tor. Több szakaszból álló, szétnyitható, így a térméretek változtatására is alkalmas, ollós
faváz alkotja embermagasságú függőleges falát. A gömbhéj-szerkezetét adó, sugarasan felfelé futó rugalmas rudak
szabályos rendben ehhez csatlakoznak, és egy középső
kerékabroncsba futnak be. A felületre nemezborítás kerül,
majd a rugalmas rendszer lefeszítésével a szerkezetet utó-

feszítetté és tökéletesen merevvé teszik. Ezekkel a szinte
forradalmi újításokkal ez a középső alátámasztás nélküli
sátortér a legszabadabban kihasználhatóvá válik. A gömbforma kívülről a szélerőkkel szemben a legkisebb felületet
adja, ami a sztyeppén rendkívül fontos tényező; ugyanak
kor nem lebecsülendő előny az sem, hogy így adódik a
legkisebb lehűlő felület is.
A jurta tájolása az előbbiekkel összefüggésben: kötött.
Bejárata keletre-délre néz, kapcsolatot tartva az emberre,
családra szabott, az adott időben nyugalomban levő tér és
a végtelenbe vesző síkság között. A jurta helyét ezen a síkon
egy függőleges tengely jelöli ki, ugyanott, ahol bevetődik
a napfény, a középen égő tűz fölötti elzárható küllős-abron
csos nyíláson átfutva. A küllők kiosztásának átlós, derék
szögű, negyedelő, nyolcadoló rendszere mint árnyékvető,
az időmérés egyszerű eszköze. A kereket a nap fénye beara
nyozza, sugarai továbbfutnak a gömbhéj szétágazó rendszerén a föld, a tűz körül elhelyezkedő család felé. A közös
térben folyó életet szigorú tradicionális kötöttségek szabályozzák. Az egyes funkciók közötti határok az egtájakkal,
az észak-déli, kelet-nyugati tengelyekkel esnek egybe (a
bejárat és a tűz tengelyével és az azt differenciáló: a jobb- és
a baloldalt tovább osztó keresztirányú tengellyel). A jurtán
belüli funkciók minőségi fokozatai is ezt követik.
Az ember és a külvilág közötti kapcsolatok funkcionális, szerkezeti és formai, anyagi és szellemi azonosságának egyetlen térben történő megfogalmazása a kor adott
gondolkodási szintjén olyan erős, hogy bár lehetőség nyílik több jurta összekapcsolására és ezzel „differenciáltabb”
térrendszer („lakás”) kialakítására is, ezt a valóság és a
világkép-világképlet-jurta azonossága és kötöttsége nem
engedi meg, mert elbizonytalanodna az egyetlen biztos
középpont, amire a végtelen ég alatt a végtelen földön
mozgó embernek szüksége van.
„Éjszaka a sztyeppei pásztorok a földet az éggel egyetlen óriási jurtának látták. A csillagok megannyi lyuk az
égbolt palástján, mint ahogy a jurtán is pontszerűen átszüremlik a fény ott, ahol a nemezborítás kikopott. A
mennybolt közepén, mint jurtáikon is, lecsukható nyílás
van. Ezen tör át a szimbolikus Világfa. Életfa, Égigérő fa,
Tetejetlen fa – a föld tengelye, ami körül mint ferde középtengely körül a Mindenség átfordul valamennyi csillagképével; csak egy pont változatlan, a Kisgöncöl rúdcsillaga – a Sarkcsillag, ahol az óriás fa sudara az eget áttöri.”
(László Gyula)
Régebben középütt a jurtában nyers, meg nem faragott
faoszlop állott, amely a sátrat tartotta, és fölért a tetőnyílásig. Amikor a lécszerkezet tökéletesedett, a tartódúcra
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nem volt többé szükség, kikerült a sátor elé, de hajdani
szimbolikus szerepét továbbra is megtartotta, kívül mint
valóság, belül mint absztrakció: a láthatatlan függőleges
tengely. Letelepült népünk fokozatosan elhagyta a mozgás
szabadságát és a megnyugvás lehetőségét kínáló gömbsátrat, a jurtát, és helyhez kötött házat épített magának.
Szabadkéményes házunk konyhája központos térszervező elhelyezésében, téralakításának jellegében, kiegyensúlyozott elrendezésében, emberi méretrendjében, a külvi
lággal való kapcsolatának módjában, napjainkig megőrizte azt a törvényszerűséget és folytonos megújuló összefüggést, amely a suba, a pásztorkunyhó, a jurta, majd a mai
geodetikus kupolák, „dómok” és más térkísérletek közös
jellemzője, a törvényt, amely a szerves kapocs az ősi és a
mai, az ember és a tágabb világ között. Hajdani konyhánk
sárból készült középső tűzhelye – asztala és az azt patkó
alakban közrefogó ülőpadok fölötti szabadkéményen feltekintve: az eget láthatnánk, előrenézve a pitvar, a tornác
felé: a szabadba látunk, jobbra-balra a szobák nyílnak
kemencéikkel. Az előbbi irányok: a végtelenbe futó függőleges és az arra merőleges két vízszintes tengely a tűzhelyen, az asztalon metsződnek össze. Itt a középpont. Az
Ember, Család, Közösség.
Ez a térbeli koordináta-rendszer meghatározó erejű,
bármely helyzetben és viszonylatban, nyugalomban és
mozgásban, ahol csak ember él, gondolkodik és cselekszik:
erre épül a teste, ruhája és háza. Ez teszi határozottá a
helyzetét a Földön és a Naprendszerben. Erre építi a testét
körülvevő térrétegeket, amelyek fokozatosan mennek át a
külvilág rétegeibe. Ami erre a teljes rendszerre épül: az
biztonsággal és teljességgel tölti el, ahol a három tengely
valamelyike hiányzik: ott elbizonytalanodik, kiüresedik.
Népi térformálásunk döntő tanulsága: az ember és a
lényegi rend viszonyának ma is érvényes antropomorf
megfogalmazása. A térről alkotott képleteink időszerűsége: ez az élő építészeti hagyományunk. A hagyomány
ebben az értelemben a természeti törvények ismerete, betartása és alkalmazása egy szerves világban, amelyben a
lakótér nem sík-koordinátákra szervezett, egyik végén
nyitott doboz; hanem tér-koordinátákra épülő, az égtájakra és felfelé is kitáruló tér – kis makrokozmosz maga is.
Az ősi térformálás törvényei a subák, pásztorkunyhók,
jurták tanulságai, a magyar parasztház (szoba – szabadkéményes konyha-szoba) térfűzésének rendje így találkoznak évezredes kitérő után a legújabb térformálási kísérletekkel (Dome, Domebook, Shelter-publikációk), amelyek
korunk táguló világképének megfelelően nemcsak a szűken értelmezett természeti, földi, hanem a kozmikus vi-

szonylatokat is életünk szerves részévé avatják. (…) Az
egyedi épületek mellett a tömeges paneles előregyártással
épülő paksi atomerőmű lakótelepen – eleget téve egy meg
előző ÉVM-javaslatnak – étkezőelőteres, lakóelőteres lakásokat alakítottunk ki, igazolva, hogy a világra nyíló
távlatok tágulásával együtt szükséges emberi igényünk
házainkban a nyugváspont, a zavartalan családi együttlétek helye, összetartó ereje is. Ennek a természettel, a tágabb
világgal és a kis emberi közösséggel egyaránt szerves és
zavartalan kapcsolatot adó középpontnak a kialakítása
lehetséges még paneles, házgyári lakásainkban is. Épületeinkben a másutt egymástól mereven elkülönülő szobák
központos lakóelőtérre fűződnek fel, amely a lakás belsejéből fokozatosan a homlokzat síkjába kerül, majd abból,
mint fél üveggömb, kilép – a szobákkal való szerves, központos kapcsolatát megtartva.
A lakások lényegi, tartalmi meghatározója, a belső tér
ilyen megfogalmazása a külső formálásban, a kifelé ívesen
megnyíló erkélyek változatos, szerves – és nem monoton
azonos – ritmusában fejeződik ki fejlesztési kísérletünk
első lépésében. A „rendszerszemléletű tervezésben” készült,
gyártható, eltérő lakástípusokból épülő lakótelep „csereszabatos” homlokzati elemeit népi díszítőművészetünk
figyelembevételével terveztük. Nem véletlenül. Meggyőződésünk, hogy ennek felhasználásával tájegységenként
eltérő, mégis összecsengő építészetet hozhatnánk létre.
Komplex kísérletünkben a belső térszervezés új útját
keressük, a humánus belső tartalom külsőben is megnyilvá
nuló kifejezésére, a szervetlen egyhangúság feloldására
törekszünk. Munkánk a reális igények figyelembevételével,
a gazdaságosság elveinek tiszteletben tartásával, a házgyári lakásépítés lehetőségeinek feltárására irányul.
A paksihoz hasonló kísérletet folytatunk a kaposvári
lakótelepen is. Előbbiek mellett vizsgáljuk a falusi sátortetős
házak problematikáját is, amely a lakótelepekkel együtt
országos gondot jelent. Ennek megoldását nem a külsődleges, felületi hagyomány: a nyeregtetős forma stb. erőltetésében látjuk, hiszen a típustervek mindmáig eredménytelenek maradtak. Nem a lényeges, tartalmi hagyomány
oldaláról kellene ezt a kérdést is megközelíteni? Miért nem
vizsgáljuk sátortetős házban rejlő téralkatot és a felső megnyitás hatását a belső tér szervezésére? Véletlen-e, hogy az
emberek ragaszkodnak ehhez a háztípushoz? Miért? Nem
lehet¬ne-e a falusi házak csatornázási, egészségügyi gondjainak megoldását az önfenntartó ökologikus ház kidolgozásával is összekapcsolni?
A változást, a változtatást a fokozatos fejlesztés lépései
vel segíteni, akárcsak a házgyári épületek esetében?
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A hagyományoknak nem a nosztalgia, vagy a múló
divat, hanem a lényegi gondolatok időszerűsége, korszerűsége, használhatósága ad súlyt egy eljövendő közösségi
társadalom építésében.
(…)
Le Corbusier figyelmét felkeltette népi építészetünk és
díszítőművészetünk szépsége, magyarországi átutazásának
emlékét feljegyzéseiben megőrizte. Talán meg is sejtette,
hogy mit lehetne ebből a gazdag anyagból teremteni.
„Le Corbusier építészetében dominálnak olyan alapelvek, melyek nálunk is méltán tanulságul szolgálhatnának.
A magyar építészet számára két sajátos tényező is segíthette volna a mélyebb megértést – s ebből egy valóban helyi,
sajátos, modern építészeti nyelv születhetett volna. Az
egyik, a nálunk még mindig fellelhető népi építészeti kincs,
melyből igen sok elem került át Le Corbusier építészetébe
is, nemcsak gazdag plasztikus értékeivel, de elemi funkcionális vonatko¬zá¬saival is. Pedig a plaszticitás és a konstruktivitás részben népi építészetünkben, részben történeti építészetünk emlékeiben is megvan.” (Nagy Elemér)
Talán ezért is megrendítő találkozás minden magyar építész számára Ronchamp, Le Corbusier különös, zöld
dombtetőn álló monumentális, hófehér, szoborszerű kápolnája. Mintha szélmalmaink tömbös teste, fehérre me
szelt, vaskos, oszlopos-tornácos, nádtetős házaink, parasztszobáink hófehér kemencéinek építészeti tanulsága emelkedett volna azon a franciaországi dombon épületté, szim
bólummá. Allegro Barbaro.
Az észak-afrikai, algériai és a dél-franciaországi népi
építészeti hagyomány volt az az ősforrás, amelyből az
épület formálásánál Le Corbusier alkotó zsenije merített.
Bartókra gondolunk. Mintha önmagunkkal, elmulasztott
lehetőségeinkkel találkoznánk ott Ronchamp-ban. És a
rátalálás örömével is, hogy még mindig lehetséges!
Az első lépésben az értékek megőrzése a cél. Mennyi
ősi pajtánk, házunk lebontott faanyaga hever, pusztul ka
zalba rakva, és idegenbe vándorolnak fejfáink, kopjafáink
is. Az értékes, faragott szerkezeti elemek, csomópontok új
épületeinkbe tető alá vihetők, vagy szerves montázsként
beépíthetők. Kopjafáinkat be kell vinni templomainkba,
vagy helytörténeti gyűjteményeinkbe, falusi iskoláinkba.
Az értékmentés lépései után következik csak az elemzés
munkája, végül a ma is érvényes tanulságok beépítést.
Az építészet tanulságai nem egyik napról a másikra
születnek, nem mindig idegenből jönnek, mint ahogy
gyakran tanítjuk vagy tanuljuk, és nem minden paraszti
alkotás a szegénység kényszerének sajnálni való adottsága.
A „szegénység” legfeljebb a „kevesebb-több” elvét kényszerí-

tette ki. A célszerűséggel összefüggő szépség, az emberi
arányokkal kapcsolódó mértéktartás a térformálásban; a
díszítésben, a kompozíciókban, a színezésben megnyilvánuló sajátos vonások, máskor a természetes anyagok nyers,
tiszta felhasználása – függetlenek az anyagi adottságoktól
és a „szegénységgel” ellentétben belső „gazdagságról” tanúskodnak. Gazdagságunk ilyen ismeretével tartozunk
önmagunknak és önbecsülésünknek. Csak néhány példát
említünk.
Házaink antropomorfok. A háznak van lábazata, lába,
falteste, fala és teteje, feje. Két ablak-szemével néz az utcára, a homlokán, az oromzaton kozmikus jeleket hordott,
és a tető mint süveg borult föléje.
Le Corbusier aranymetszésen alapuló elméleti munkája, a Modulor, amelynek szellemében házait építette,
ugyanahhoz a természetes emberi arányossághoz köthetők,
amelynek szellemében és meghatározottságában parasztházaink vagy a hollókői utcasor házai épültek. A régi ház
az udvar, a természet, a külvilág felé nyitott, nyújtott formájú; a mai falusi ház zárt, elzárkózó, összegömbölyödött.
Kétféle magatartás tükröződik bennük. Régi házaink I,
L, U alakúak, elrendezésükben ott van a modern építészet
családi házainak szinte valamennyi alaptípusa: a szabadon
álló, a láncház és az átrium.
A konstruktivitás, népi ácsmesterségünk szerkezeti
öröksége is figyelmet érdemel. Az új építészet születését
Le Corbusier és a kubizmus hatása mellett döntő módon
befolyásolta az orosz konstruktivisták és a De Stijl tevékenysége. Elveik a Bauhausban is hatékonyan érvényesültek. Az orosz konstruktivisták pályájuk indulásakor szinte
kivétel nélkül az orosz népművészet, a faépítészet, ikonfestés és a népi díszítőművészet hatása alatt állottak, festészetük a kubizmus és az avantgarde eszméivel ötvöződve
fokozatosan absztrahálódott. A Bauhaus, a konstruktivisták és a De Stijl eredeti gyökereikben – nagy áttételekkel,
de így ugyanúgy ősi talajból táplálkoztak, mint a kubizmus,
amelyet a „primitív” néger művészet inspirált.
Azonban mint már azóta is többször megismétlődött:
a külföldi konstruktivisták hatására úgy születnek itthon
a „képarchitektúrák”, hogy a hazai források: a fatornyok,
ácskötések, népi konstrukciók felfedezetlenek maradnak;
ahogy a Bauhaus és kubizmus szellemében épült itthon!
épületek hófehér faltestet, zárt tömegformái mellett észre
vétlenek voltak a tornácos-oszlopos házak, kemencék, mal
mok monumentális tömegei. – Így nem születhetett
magyar építészet, ebben a különös vakságban.
A plaszticitás, a monumentális sűrítés, a szoborszerű
formálás szintén fontos összetevője a népi házformálásnak.
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nem volt többé szükség, kikerült a sátor elé, de hajdani
szimbolikus szerepét továbbra is megtartotta, kívül mint
valóság, belül mint absztrakció: a láthatatlan függőleges
tengely. Letelepült népünk fokozatosan elhagyta a mozgás
szabadságát és a megnyugvás lehetőségét kínáló gömbsátrat, a jurtát, és helyhez kötött házat épített magának.
Szabadkéményes házunk konyhája központos térszervező elhelyezésében, téralakításának jellegében, kiegyensúlyozott elrendezésében, emberi méretrendjében, a külvi
lággal való kapcsolatának módjában, napjainkig megőrizte azt a törvényszerűséget és folytonos megújuló összefüggést, amely a suba, a pásztorkunyhó, a jurta, majd a mai
geodetikus kupolák, „dómok” és más térkísérletek közös
jellemzője, a törvényt, amely a szerves kapocs az ősi és a
mai, az ember és a tágabb világ között. Hajdani konyhánk
sárból készült középső tűzhelye – asztala és az azt patkó
alakban közrefogó ülőpadok fölötti szabadkéményen feltekintve: az eget láthatnánk, előrenézve a pitvar, a tornác
felé: a szabadba látunk, jobbra-balra a szobák nyílnak
kemencéikkel. Az előbbi irányok: a végtelenbe futó függőleges és az arra merőleges két vízszintes tengely a tűzhelyen, az asztalon metsződnek össze. Itt a középpont. Az
Ember, Család, Közösség.
Ez a térbeli koordináta-rendszer meghatározó erejű,
bármely helyzetben és viszonylatban, nyugalomban és
mozgásban, ahol csak ember él, gondolkodik és cselekszik:
erre épül a teste, ruhája és háza. Ez teszi határozottá a
helyzetét a Földön és a Naprendszerben. Erre építi a testét
körülvevő térrétegeket, amelyek fokozatosan mennek át a
külvilág rétegeibe. Ami erre a teljes rendszerre épül: az
biztonsággal és teljességgel tölti el, ahol a három tengely
valamelyike hiányzik: ott elbizonytalanodik, kiüresedik.
Népi térformálásunk döntő tanulsága: az ember és a
lényegi rend viszonyának ma is érvényes antropomorf
megfogalmazása. A térről alkotott képleteink időszerűsége: ez az élő építészeti hagyományunk. A hagyomány
ebben az értelemben a természeti törvények ismerete, betartása és alkalmazása egy szerves világban, amelyben a
lakótér nem sík-koordinátákra szervezett, egyik végén
nyitott doboz; hanem tér-koordinátákra épülő, az égtájakra és felfelé is kitáruló tér – kis makrokozmosz maga is.
Az ősi térformálás törvényei a subák, pásztorkunyhók,
jurták tanulságai, a magyar parasztház (szoba – szabadkéményes konyha-szoba) térfűzésének rendje így találkoznak évezredes kitérő után a legújabb térformálási kísérletekkel (Dome, Domebook, Shelter-publikációk), amelyek
korunk táguló világképének megfelelően nemcsak a szűken értelmezett természeti, földi, hanem a kozmikus vi-

szonylatokat is életünk szerves részévé avatják. (…) Az
egyedi épületek mellett a tömeges paneles előregyártással
épülő paksi atomerőmű lakótelepen – eleget téve egy meg
előző ÉVM-javaslatnak – étkezőelőteres, lakóelőteres lakásokat alakítottunk ki, igazolva, hogy a világra nyíló
távlatok tágulásával együtt szükséges emberi igényünk
házainkban a nyugváspont, a zavartalan családi együttlétek helye, összetartó ereje is. Ennek a természettel, a tágabb
világgal és a kis emberi közösséggel egyaránt szerves és
zavartalan kapcsolatot adó középpontnak a kialakítása
lehetséges még paneles, házgyári lakásainkban is. Épületeinkben a másutt egymástól mereven elkülönülő szobák
központos lakóelőtérre fűződnek fel, amely a lakás belsejéből fokozatosan a homlokzat síkjába kerül, majd abból,
mint fél üveggömb, kilép – a szobákkal való szerves, központos kapcsolatát megtartva.
A lakások lényegi, tartalmi meghatározója, a belső tér
ilyen megfogalmazása a külső formálásban, a kifelé ívesen
megnyíló erkélyek változatos, szerves – és nem monoton
azonos – ritmusában fejeződik ki fejlesztési kísérletünk
első lépésében. A „rendszerszemléletű tervezésben” készült,
gyártható, eltérő lakástípusokból épülő lakótelep „csereszabatos” homlokzati elemeit népi díszítőművészetünk
figyelembevételével terveztük. Nem véletlenül. Meggyőződésünk, hogy ennek felhasználásával tájegységenként
eltérő, mégis összecsengő építészetet hozhatnánk létre.
Komplex kísérletünkben a belső térszervezés új útját
keressük, a humánus belső tartalom külsőben is megnyilvá
nuló kifejezésére, a szervetlen egyhangúság feloldására
törekszünk. Munkánk a reális igények figyelembevételével,
a gazdaságosság elveinek tiszteletben tartásával, a házgyári lakásépítés lehetőségeinek feltárására irányul.
A paksihoz hasonló kísérletet folytatunk a kaposvári
lakótelepen is. Előbbiek mellett vizsgáljuk a falusi sátortetős
házak problematikáját is, amely a lakótelepekkel együtt
országos gondot jelent. Ennek megoldását nem a külsődleges, felületi hagyomány: a nyeregtetős forma stb. erőltetésében látjuk, hiszen a típustervek mindmáig eredménytelenek maradtak. Nem a lényeges, tartalmi hagyomány
oldaláról kellene ezt a kérdést is megközelíteni? Miért nem
vizsgáljuk sátortetős házban rejlő téralkatot és a felső megnyitás hatását a belső tér szervezésére? Véletlen-e, hogy az
emberek ragaszkodnak ehhez a háztípushoz? Miért? Nem
lehet¬ne-e a falusi házak csatornázási, egészségügyi gondjainak megoldását az önfenntartó ökologikus ház kidolgozásával is összekapcsolni?
A változást, a változtatást a fokozatos fejlesztés lépései
vel segíteni, akárcsak a házgyári épületek esetében?
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A hagyományoknak nem a nosztalgia, vagy a múló
divat, hanem a lényegi gondolatok időszerűsége, korszerűsége, használhatósága ad súlyt egy eljövendő közösségi
társadalom építésében.
(…)
Le Corbusier figyelmét felkeltette népi építészetünk és
díszítőművészetünk szépsége, magyarországi átutazásának
emlékét feljegyzéseiben megőrizte. Talán meg is sejtette,
hogy mit lehetne ebből a gazdag anyagból teremteni.
„Le Corbusier építészetében dominálnak olyan alapelvek, melyek nálunk is méltán tanulságul szolgálhatnának.
A magyar építészet számára két sajátos tényező is segíthette volna a mélyebb megértést – s ebből egy valóban helyi,
sajátos, modern építészeti nyelv születhetett volna. Az
egyik, a nálunk még mindig fellelhető népi építészeti kincs,
melyből igen sok elem került át Le Corbusier építészetébe
is, nemcsak gazdag plasztikus értékeivel, de elemi funkcionális vonatko¬zá¬saival is. Pedig a plaszticitás és a konstruktivitás részben népi építészetünkben, részben történeti építészetünk emlékeiben is megvan.” (Nagy Elemér)
Talán ezért is megrendítő találkozás minden magyar építész számára Ronchamp, Le Corbusier különös, zöld
dombtetőn álló monumentális, hófehér, szoborszerű kápolnája. Mintha szélmalmaink tömbös teste, fehérre me
szelt, vaskos, oszlopos-tornácos, nádtetős házaink, parasztszobáink hófehér kemencéinek építészeti tanulsága emelkedett volna azon a franciaországi dombon épületté, szim
bólummá. Allegro Barbaro.
Az észak-afrikai, algériai és a dél-franciaországi népi
építészeti hagyomány volt az az ősforrás, amelyből az
épület formálásánál Le Corbusier alkotó zsenije merített.
Bartókra gondolunk. Mintha önmagunkkal, elmulasztott
lehetőségeinkkel találkoznánk ott Ronchamp-ban. És a
rátalálás örömével is, hogy még mindig lehetséges!
Az első lépésben az értékek megőrzése a cél. Mennyi
ősi pajtánk, házunk lebontott faanyaga hever, pusztul ka
zalba rakva, és idegenbe vándorolnak fejfáink, kopjafáink
is. Az értékes, faragott szerkezeti elemek, csomópontok új
épületeinkbe tető alá vihetők, vagy szerves montázsként
beépíthetők. Kopjafáinkat be kell vinni templomainkba,
vagy helytörténeti gyűjteményeinkbe, falusi iskoláinkba.
Az értékmentés lépései után következik csak az elemzés
munkája, végül a ma is érvényes tanulságok beépítést.
Az építészet tanulságai nem egyik napról a másikra
születnek, nem mindig idegenből jönnek, mint ahogy
gyakran tanítjuk vagy tanuljuk, és nem minden paraszti
alkotás a szegénység kényszerének sajnálni való adottsága.
A „szegénység” legfeljebb a „kevesebb-több” elvét kényszerí-

tette ki. A célszerűséggel összefüggő szépség, az emberi
arányokkal kapcsolódó mértéktartás a térformálásban; a
díszítésben, a kompozíciókban, a színezésben megnyilvánuló sajátos vonások, máskor a természetes anyagok nyers,
tiszta felhasználása – függetlenek az anyagi adottságoktól
és a „szegénységgel” ellentétben belső „gazdagságról” tanúskodnak. Gazdagságunk ilyen ismeretével tartozunk
önmagunknak és önbecsülésünknek. Csak néhány példát
említünk.
Házaink antropomorfok. A háznak van lábazata, lába,
falteste, fala és teteje, feje. Két ablak-szemével néz az utcára, a homlokán, az oromzaton kozmikus jeleket hordott,
és a tető mint süveg borult föléje.
Le Corbusier aranymetszésen alapuló elméleti munkája, a Modulor, amelynek szellemében házait építette,
ugyanahhoz a természetes emberi arányossághoz köthetők,
amelynek szellemében és meghatározottságában parasztházaink vagy a hollókői utcasor házai épültek. A régi ház
az udvar, a természet, a külvilág felé nyitott, nyújtott formájú; a mai falusi ház zárt, elzárkózó, összegömbölyödött.
Kétféle magatartás tükröződik bennük. Régi házaink I,
L, U alakúak, elrendezésükben ott van a modern építészet
családi házainak szinte valamennyi alaptípusa: a szabadon
álló, a láncház és az átrium.
A konstruktivitás, népi ácsmesterségünk szerkezeti
öröksége is figyelmet érdemel. Az új építészet születését
Le Corbusier és a kubizmus hatása mellett döntő módon
befolyásolta az orosz konstruktivisták és a De Stijl tevékenysége. Elveik a Bauhausban is hatékonyan érvényesültek. Az orosz konstruktivisták pályájuk indulásakor szinte
kivétel nélkül az orosz népművészet, a faépítészet, ikonfestés és a népi díszítőművészet hatása alatt állottak, festészetük a kubizmus és az avantgarde eszméivel ötvöződve
fokozatosan absztrahálódott. A Bauhaus, a konstruktivisták és a De Stijl eredeti gyökereikben – nagy áttételekkel,
de így ugyanúgy ősi talajból táplálkoztak, mint a kubizmus,
amelyet a „primitív” néger művészet inspirált.
Azonban mint már azóta is többször megismétlődött:
a külföldi konstruktivisták hatására úgy születnek itthon
a „képarchitektúrák”, hogy a hazai források: a fatornyok,
ácskötések, népi konstrukciók felfedezetlenek maradnak;
ahogy a Bauhaus és kubizmus szellemében épült itthon!
épületek hófehér faltestet, zárt tömegformái mellett észre
vétlenek voltak a tornácos-oszlopos házak, kemencék, mal
mok monumentális tömegei. – Így nem születhetett
magyar építészet, ebben a különös vakságban.
A plaszticitás, a monumentális sűrítés, a szoborszerű
formálás szintén fontos összetevője a népi házformálásnak.
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A magyar népi építészet alapjában földanyagú, sáranyagú.
A kapcsolódási pontokat azonban nemcsak a konkrét
Népünk még a kőből rakott vagy fából épített falakat is
építészeti tapasztalatok, analógiák jelenthetik a „régi” és
tapasztja, fehérre meszeli.
az „új” között.
Ez a felfogás még akkor is érvényesül, amikor a boroSzimbólumaink, díszítőművészetünk jeltartalmat
nafal gerendáit túlnyújtja, a konzolokat is bemeszeli. A hordozó elemei is fontos részei néphagyományunknak. A
mész nemcsak védi a szerkezetet és a romlékony falakat, régi tanyákban szimbolikus volt az az oszlop, amelyet
hanem kiemeli a plasztikai értékeket. A fehér szín ősidők „Boldoganyának” neveztünk és a mestergerendát támaszóta kitüntetett jelentőségű szimbolikus tartalmak hordo- totta alá a szoba közepén.
zója is népünknél. Japánban a szerkezet hangsúlyos jelenJapánban ma is megmunkálatlanul hagynak egyetlen
tőségű, nálunk a tetőhéjalások majdnem teljesen elfedik oszlopot az új házakban, ezzel emlékeztetve a közös ősi
a nagyszerű konstrukciókat, ácsszerkezeteket – azok szin- eredetre. Máskor az épületek önmagukban is szimbolikute csak jelzésszerűen jelentkeznek a hatalmas, feltornyo- sak, és a közösség számára érthető egyetlen fogalommá
suló tetők alatt, még fatornyainknál is. A ház hármas ta- sűrűsödhetnek. így magasodnak szinte hatalmas jelekké
gozódású: földből alakított alsó épülettest (plasztikus, Kenzo Tange sportpalotái és a tokiói öböl várostervének
emberi zóna); a takart tartószerkezetek, hangsúlyos kon- lakóházai; az élő és éltető, folyamatosan megújuló hagyozolgerendák (konstrukciós sáv); a feltornyosuló tető (plasz- mány vasbetonból, acélból, üvegből épülő hegyméretű
tikus lezárás) rendszerével.
filozófiai képletei. Jellé vált gondolatok. Kurokawa szerint
Házaink sziluettjének képletei mint népdalainké, az építészeti formát az anyag, szerkezet, funkció és a szimdombjainké, boglyáinké: fokozatos emelkedés majd vis�- bólum együttesen határozzák meg.
szatérés. A házak formája megfelel az erózió törvényének
Finnországban a természet elemei emelkednek szimis. Szerves alakzatok. Természetes, nemcsak tradicionális bolikus rangra; a lecsöppenő víz, a jégkristályok, a nyugemberi igény a plasztikus népi építészeti tanulságok felele- vó víztükör, a néma fenyőerdő, a lekoptatott vörös gránitvenítése – egy humánusabb, életteljesebb környezet kiala- sziklák az iparművészet és az építészet inspirációs forrásai.
kítása érdekében.
Néha a tárgyak és az épületek szinte a természethez haA gyúrhatóság, a szobrászi formálhatóság, önthetőség sonló, megkülönböztethetetlenül szerves művekké válnak.
– a szigorú szerkezetek mellett szükséges lágyabb, oldottabb Tér- és tömegformálásukkal, anyagukkal, színeikkel egyfelületek kialakítása a beton és a vasbeton természetes beolvadnak környezetükkel az organikus szemlélet betetulajdonsága, akárcsak a sáré volt valaha.
tőzéseként: Aalto, Pietilä munkáiban.
A vasbetont, ezt a hazai építőanyagot, amelyből előre
A tájak, népek, hagyományok, utak különböznek.
gyártott több lakásos házaink és más építmények készülA legkiemelkedőbb építészeti mű mindenütt több,
nek, nagy cementműveink és házgyáraink üzembe állítá- mint szűken értelmezett anyag–szerkezet–funkció formálsával hosszú időre meghatározónak tekinthetjük. Kihasz- ta építmény: szimbólum is. Jelbeszéd. Összetartó erő.
náltuk-e lehetőségeit?
Más kísérletekben az új építészet pneumatikus szerAz értékek megőrzésének második lépéseként szerke- kezetei, vasbeton héjai és redőzött felületei, a geodetikus
zeteiben, lenyomataiban megőrizheti ez az anyag népi kupolák és dómok, mint gigászi cseppek, levelek, csillagok
faragásainkat, oromdíszeinket; parasztházaink sár- vagy és gömbök – a hagyományos ház formájától, az oszlopgeboronafalas épületeinek fakötéseit, hatalmas előreugró rendás szerkezettől eltérő – tájat formáló motívumelemekkonzolos szerkezeteit, fatornyaink, kopjafáink – e „monu- ké, ornamentumokká, jelekké válnak. Bennük mintha
mentális toronyházak” – tanulságait; a vaskos faltestek, a népi díszítőművészetünk egy-egy virágbokrát, virágát, le
hófehér kemencék szépségét őrzik a vasbeton héjak, a tor velét vagy kopjafáink egy-egy csillagát, gömbjét is megnácokét a plasztikus oszloplábak, amelyek a többemeletes
sejthetnénk tömegeket befogadó méretű csarnokká nöfelépítményt – a hajdani tetőzet mai megfelelőjét hordják. velve. Lakóházakat, amelyek díszítőművészetünk elvont,
Láttuk: az új építészet elvei és módszerei, ember- és
de érthető jeleiböl születtek, a lankás, szolid hazai tájban
természetközpontú gondolkodása ezernyi szállal kötődik fákként, virágokként álló épületeket, amelyek nemcsak
a régmúlt tanulságaihoz, a népi gondolkodásmódhoz. Ez
hordozzák, de szimbolizálják is azt a tartalmat, amiért
az oka az országokra, népekre, tájakra jellemző, karakteres, épültek: az életet. Napjaink építészetében a tér- és a tömeg
sajátos építészeti irányzatok kialakulásának. Ez a lehetőség formálás eddig nem ismert új lehetőségei, változatai bonta
adott a mi számunkra is.
koznak ki. A világon születő építészeti gondolatokat, ten
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denciákat, új műveket figyelve, hagyományunk hasznosítható értékeit feltárva, elemezve, ezért nem szűkíthetjük
le vizsgálódásunk körét csak a népi építészetre díszítőművészetünk, jelkutatásunk, szellemi néprajzunk átfogó Ismeretére is szükségünk van, ha felelősséggel közeledünk
építészetünk problémáihoz. A népi szerkesztés-építés tudása vagy inspirációja önmagában már nem elégséges. A
hagyomány tágabb világ. Megformálásának eszközei ezért
jóval szélesebbek, és ez biztosíték, hogy más, különös út,
és felelet is lehetséges az új építészet kérdésfelvetéseire.
A hatalmas, merev épülethasábokkal dolgozó építészet
világszerte túljutott már a felületi síkok, raszterosztások,
ablakok, erkélyek, lakódobozok struktúrájának hidegen
számított, ismétlődő, csak szép, de jelentéstartalmukból
kiüresedett, elidegenítő hatású, gépi, geometrikus díszítőelemek (körök, négyzetek, háromszögek euklideszi közhelyei, a Bolyaiak korának hiperbolái, parabolái, hajlított
héjformái helyett) alkalmazásán, amelyek nemhogy ellensúlyoznák, de felerősítik az épített környezetet, a szürke
lakótömbök, vagy a csillogó hideg üveg-acél együttesek
gépi felhangjait. A geometria dezantropomorfizáló hatása
geometriával nem gyógyítható.
Az üres szépség kópiái utánzásra csábítanak, és kön�nyen utánozhatóak. Megtévesztő formáik, színeik mögött
azonban nincs semmi, legfeljebb hideg, laboratóriumi
spekuláció, használatukkal a tér némasága fokozódik kö
rülöttünk. Hatásuk így nem az összetartás, hanem a szét
szórás, a közösség erejének gyöngítése lehet. Nem véletlen
tehát, hogy a világszerte megindult jelkutatás a nyugati
művészetben és az építészetben is kohéziós erőt jelentő
információ-hordozó jeleket, jelrendszereket keres, amelyek
az épített környezet szerves tartozékaivá válhatnak.
Napjaink építészetének – a műfaj megkövetelte elvontság szintjén – az élet leolvasható jelzéseire, szimbólumaira
van szüksége, a humánum jelképeit igényli.
Az ornamentális díszítés, amely értelmez, hangsúlyoz,
kiemel, felismerhetővé tesz, hosszú időre eltűnt az építészetből, helyette a csupasz felületeken megjelent a minta,
az azonos elemek mindent összemosó, elszürkítő, kiürese
dett szövevénye, monoton ritmusa.
Az ősi ornamentika, szinte valamennyi nép érthető,
közös jelbeszéde ott él még ma is népi díszítőművészetünk
hagyományanyagában. Jelei az anyaság, a termékenység,
az élet, a természet, a makro- és a mikrokozmosz világát

hordozzák ősidők óta. Humánus tartalmuk ma ugyanúgy
érthető és időszerű, mint ezer évekkel ezelőtt volt. Absztrakt művészetet megelőző absztrakciók.
(A rovások, faragások, kopjafák, fejfák, széktámlák,
festett és varrott, írottas, keresztszemes munkák, a tarsolylemezek díszítőelemei, bokrai, életfái – önmagukban is
monumentálisak, áttételesen szinte az építészet inspirációs
forrásai is lehetnének.) Díszítőművészeti anyagunkban is
olyan ki nem mondott tartalékaink és lehetőségeink vannak, amelyeknek tiszta szépsége és tartalmas, életigenlő
humánuma építészetünk, művészetünk ma még elmosódó vonásait határozottá és reánk jellemzővé teheti, ugyanakkor tágabb környezetünket is gazdagíthatja.
(…)
Mulasztásaink figyelmeztetnek oktatásunk lényeges
feladatára, hogy míg irodalmi és zenei anyanyelvünket
elsajátítjuk ugyan, a kezünk által évszázadok alatt formálódott, anyagban testet öltött hagyománykincsünket nem
tesszük a fiatal generáció és magunk éltető forrásává, biztonságot, tartást adó erejévé. Súlyos árat fizetünk érte:
környezetünket.
Az építészet közösségi tevékenység. Az építészeti mű
a közösség tükre. Az építészeti környezet közösséget formáló erő.
Új, alakuló társadalmi rendünk építéséhez összetartó,
erős közösséget kell formálnunk, amely képes az előtte
álló feladatokat megoldani. Ez sajátos hagyományértékeink alapján álló építészeti szemléletet feltételez minden
alkotótól. Ezért nagy a nevelés felelőssége. Amennyire
fontos, hogy a nemzetközi építészet tanulságait megismerjük, legalább annyira fontos, hogy saját értékeinket is
megismertessük.
Kós Károly mondja: „…népi építészetünk és építészeti
hagyományaink az egyetlen biztos fundamentumpár, melyen
népünk építő és formaalakító szellemében és építészeti hagyatékunk tanulságaival, a ma még vajúdó modern építészet
stílusának világviszonylatban is megbecsült magyar változata is megvalósítható volna. Persze ez nem történhetik meg
sem parancsolással, sem rendeletekkel. Igazi művészek töretlen hite és kitartó munkája kell ehhez.”
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(Részlet Csete György 1974-es tanulmányából, amely
a Régi és új formák című, Zelnik József szerkesztette
kiadványban jelent meg a Magyar Helikon kiadásában)

A magyar népi építészet alapjában földanyagú, sáranyagú.
A kapcsolódási pontokat azonban nemcsak a konkrét
Népünk még a kőből rakott vagy fából épített falakat is
építészeti tapasztalatok, analógiák jelenthetik a „régi” és
tapasztja, fehérre meszeli.
az „új” között.
Ez a felfogás még akkor is érvényesül, amikor a boroSzimbólumaink, díszítőművészetünk jeltartalmat
nafal gerendáit túlnyújtja, a konzolokat is bemeszeli. A hordozó elemei is fontos részei néphagyományunknak. A
mész nemcsak védi a szerkezetet és a romlékony falakat, régi tanyákban szimbolikus volt az az oszlop, amelyet
hanem kiemeli a plasztikai értékeket. A fehér szín ősidők „Boldoganyának” neveztünk és a mestergerendát támaszóta kitüntetett jelentőségű szimbolikus tartalmak hordo- totta alá a szoba közepén.
zója is népünknél. Japánban a szerkezet hangsúlyos jelenJapánban ma is megmunkálatlanul hagynak egyetlen
tőségű, nálunk a tetőhéjalások majdnem teljesen elfedik oszlopot az új házakban, ezzel emlékeztetve a közös ősi
a nagyszerű konstrukciókat, ácsszerkezeteket – azok szin- eredetre. Máskor az épületek önmagukban is szimbolikute csak jelzésszerűen jelentkeznek a hatalmas, feltornyo- sak, és a közösség számára érthető egyetlen fogalommá
suló tetők alatt, még fatornyainknál is. A ház hármas ta- sűrűsödhetnek. így magasodnak szinte hatalmas jelekké
gozódású: földből alakított alsó épülettest (plasztikus, Kenzo Tange sportpalotái és a tokiói öböl várostervének
emberi zóna); a takart tartószerkezetek, hangsúlyos kon- lakóházai; az élő és éltető, folyamatosan megújuló hagyozolgerendák (konstrukciós sáv); a feltornyosuló tető (plasz- mány vasbetonból, acélból, üvegből épülő hegyméretű
tikus lezárás) rendszerével.
filozófiai képletei. Jellé vált gondolatok. Kurokawa szerint
Házaink sziluettjének képletei mint népdalainké, az építészeti formát az anyag, szerkezet, funkció és a szimdombjainké, boglyáinké: fokozatos emelkedés majd vis�- bólum együttesen határozzák meg.
szatérés. A házak formája megfelel az erózió törvényének
Finnországban a természet elemei emelkednek szimis. Szerves alakzatok. Természetes, nemcsak tradicionális bolikus rangra; a lecsöppenő víz, a jégkristályok, a nyugemberi igény a plasztikus népi építészeti tanulságok felele- vó víztükör, a néma fenyőerdő, a lekoptatott vörös gránitvenítése – egy humánusabb, életteljesebb környezet kiala- sziklák az iparművészet és az építészet inspirációs forrásai.
kítása érdekében.
Néha a tárgyak és az épületek szinte a természethez haA gyúrhatóság, a szobrászi formálhatóság, önthetőség sonló, megkülönböztethetetlenül szerves művekké válnak.
– a szigorú szerkezetek mellett szükséges lágyabb, oldottabb Tér- és tömegformálásukkal, anyagukkal, színeikkel egyfelületek kialakítása a beton és a vasbeton természetes beolvadnak környezetükkel az organikus szemlélet betetulajdonsága, akárcsak a sáré volt valaha.
tőzéseként: Aalto, Pietilä munkáiban.
A vasbetont, ezt a hazai építőanyagot, amelyből előre
A tájak, népek, hagyományok, utak különböznek.
gyártott több lakásos házaink és más építmények készülA legkiemelkedőbb építészeti mű mindenütt több,
nek, nagy cementműveink és házgyáraink üzembe állítá- mint szűken értelmezett anyag–szerkezet–funkció formálsával hosszú időre meghatározónak tekinthetjük. Kihasz- ta építmény: szimbólum is. Jelbeszéd. Összetartó erő.
náltuk-e lehetőségeit?
Más kísérletekben az új építészet pneumatikus szerAz értékek megőrzésének második lépéseként szerke- kezetei, vasbeton héjai és redőzött felületei, a geodetikus
zeteiben, lenyomataiban megőrizheti ez az anyag népi kupolák és dómok, mint gigászi cseppek, levelek, csillagok
faragásainkat, oromdíszeinket; parasztházaink sár- vagy és gömbök – a hagyományos ház formájától, az oszlopgeboronafalas épületeinek fakötéseit, hatalmas előreugró rendás szerkezettől eltérő – tájat formáló motívumelemekkonzolos szerkezeteit, fatornyaink, kopjafáink – e „monu- ké, ornamentumokká, jelekké válnak. Bennük mintha
mentális toronyházak” – tanulságait; a vaskos faltestek, a népi díszítőművészetünk egy-egy virágbokrát, virágát, le
hófehér kemencék szépségét őrzik a vasbeton héjak, a tor velét vagy kopjafáink egy-egy csillagát, gömbjét is megnácokét a plasztikus oszloplábak, amelyek a többemeletes
sejthetnénk tömegeket befogadó méretű csarnokká nöfelépítményt – a hajdani tetőzet mai megfelelőjét hordják. velve. Lakóházakat, amelyek díszítőművészetünk elvont,
Láttuk: az új építészet elvei és módszerei, ember- és
de érthető jeleiböl születtek, a lankás, szolid hazai tájban
természetközpontú gondolkodása ezernyi szállal kötődik fákként, virágokként álló épületeket, amelyek nemcsak
a régmúlt tanulságaihoz, a népi gondolkodásmódhoz. Ez
hordozzák, de szimbolizálják is azt a tartalmat, amiért
az oka az országokra, népekre, tájakra jellemző, karakteres, épültek: az életet. Napjaink építészetében a tér- és a tömeg
sajátos építészeti irányzatok kialakulásának. Ez a lehetőség formálás eddig nem ismert új lehetőségei, változatai bonta
adott a mi számunkra is.
koznak ki. A világon születő építészeti gondolatokat, ten
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denciákat, új műveket figyelve, hagyományunk hasznosítható értékeit feltárva, elemezve, ezért nem szűkíthetjük
le vizsgálódásunk körét csak a népi építészetre díszítőművészetünk, jelkutatásunk, szellemi néprajzunk átfogó Ismeretére is szükségünk van, ha felelősséggel közeledünk
építészetünk problémáihoz. A népi szerkesztés-építés tudása vagy inspirációja önmagában már nem elégséges. A
hagyomány tágabb világ. Megformálásának eszközei ezért
jóval szélesebbek, és ez biztosíték, hogy más, különös út,
és felelet is lehetséges az új építészet kérdésfelvetéseire.
A hatalmas, merev épülethasábokkal dolgozó építészet
világszerte túljutott már a felületi síkok, raszterosztások,
ablakok, erkélyek, lakódobozok struktúrájának hidegen
számított, ismétlődő, csak szép, de jelentéstartalmukból
kiüresedett, elidegenítő hatású, gépi, geometrikus díszítőelemek (körök, négyzetek, háromszögek euklideszi közhelyei, a Bolyaiak korának hiperbolái, parabolái, hajlított
héjformái helyett) alkalmazásán, amelyek nemhogy ellensúlyoznák, de felerősítik az épített környezetet, a szürke
lakótömbök, vagy a csillogó hideg üveg-acél együttesek
gépi felhangjait. A geometria dezantropomorfizáló hatása
geometriával nem gyógyítható.
Az üres szépség kópiái utánzásra csábítanak, és kön�nyen utánozhatóak. Megtévesztő formáik, színeik mögött
azonban nincs semmi, legfeljebb hideg, laboratóriumi
spekuláció, használatukkal a tér némasága fokozódik kö
rülöttünk. Hatásuk így nem az összetartás, hanem a szét
szórás, a közösség erejének gyöngítése lehet. Nem véletlen
tehát, hogy a világszerte megindult jelkutatás a nyugati
művészetben és az építészetben is kohéziós erőt jelentő
információ-hordozó jeleket, jelrendszereket keres, amelyek
az épített környezet szerves tartozékaivá válhatnak.
Napjaink építészetének – a műfaj megkövetelte elvontság szintjén – az élet leolvasható jelzéseire, szimbólumaira
van szüksége, a humánum jelképeit igényli.
Az ornamentális díszítés, amely értelmez, hangsúlyoz,
kiemel, felismerhetővé tesz, hosszú időre eltűnt az építészetből, helyette a csupasz felületeken megjelent a minta,
az azonos elemek mindent összemosó, elszürkítő, kiürese
dett szövevénye, monoton ritmusa.
Az ősi ornamentika, szinte valamennyi nép érthető,
közös jelbeszéde ott él még ma is népi díszítőművészetünk
hagyományanyagában. Jelei az anyaság, a termékenység,
az élet, a természet, a makro- és a mikrokozmosz világát

hordozzák ősidők óta. Humánus tartalmuk ma ugyanúgy
érthető és időszerű, mint ezer évekkel ezelőtt volt. Absztrakt művészetet megelőző absztrakciók.
(A rovások, faragások, kopjafák, fejfák, széktámlák,
festett és varrott, írottas, keresztszemes munkák, a tarsolylemezek díszítőelemei, bokrai, életfái – önmagukban is
monumentálisak, áttételesen szinte az építészet inspirációs
forrásai is lehetnének.) Díszítőművészeti anyagunkban is
olyan ki nem mondott tartalékaink és lehetőségeink vannak, amelyeknek tiszta szépsége és tartalmas, életigenlő
humánuma építészetünk, művészetünk ma még elmosódó vonásait határozottá és reánk jellemzővé teheti, ugyanakkor tágabb környezetünket is gazdagíthatja.
(…)
Mulasztásaink figyelmeztetnek oktatásunk lényeges
feladatára, hogy míg irodalmi és zenei anyanyelvünket
elsajátítjuk ugyan, a kezünk által évszázadok alatt formálódott, anyagban testet öltött hagyománykincsünket nem
tesszük a fiatal generáció és magunk éltető forrásává, biztonságot, tartást adó erejévé. Súlyos árat fizetünk érte:
környezetünket.
Az építészet közösségi tevékenység. Az építészeti mű
a közösség tükre. Az építészeti környezet közösséget formáló erő.
Új, alakuló társadalmi rendünk építéséhez összetartó,
erős közösséget kell formálnunk, amely képes az előtte
álló feladatokat megoldani. Ez sajátos hagyományértékeink alapján álló építészeti szemléletet feltételez minden
alkotótól. Ezért nagy a nevelés felelőssége. Amennyire
fontos, hogy a nemzetközi építészet tanulságait megismerjük, legalább annyira fontos, hogy saját értékeinket is
megismertessük.
Kós Károly mondja: „…népi építészetünk és építészeti
hagyományaink az egyetlen biztos fundamentumpár, melyen
népünk építő és formaalakító szellemében és építészeti hagyatékunk tanulságaival, a ma még vajúdó modern építészet
stílusának világviszonylatban is megbecsült magyar változata is megvalósítható volna. Persze ez nem történhetik meg
sem parancsolással, sem rendeletekkel. Igazi művészek töretlen hite és kitartó munkája kell ehhez.”
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(Részlet Csete György 1974-es tanulmányából, amely
a Régi és új formák című, Zelnik József szerkesztette
kiadványban jelent meg a Magyar Helikon kiadásában)

kőszeg, református csillagtemplom
A templomot tervezte Csete György építész és Dulánszky Jenő szerkezettervező építész (1936–2000)
A bútorokat tervezte és kivitelezte: Babó Lajos népművész
A templomot építette (az alapozástól a cserepezésig): Kercse István és Salamon Sándor, Pálfiszeg
Lőrincz Zoltán
„Ne hagyjátok a templomot…”
Az, épület két nagy egységre bontható, a földszint a gyüle
kezeti ház szerepét tölti be, míg az első emelet a tulajdonképpeni szakrális tér. A feljáró alatti kiszolgálóhelyiségek
a közösségi funkció szolgálatában állnak. Maga a templomtérbe vezető feljáró formailag az egyház mindenkit
magához ölelő ikonográfiai utalásával bír.
(…)
A templom egy nyolcszögletű centrális tér. A nyolcas
szám a Bibliában az Új kezdet, a megújulás szimbóluma.
Krisztus feltámadását mint nyolcadik teremtési napot
vették figyelembe az ókeresztyén teológiában. A hét nap
után következik a nyolcadik nap – azaz Krisztus feltámadása révén az örök élet kezdete, így az új teremtés, a megújulás száma a nyolc. János evangélista is nyolcszor jelenti
ki magáról egó eimi (én vagyok): 1 az élet kenyere; 2. a világ
világossága; 3. aki önmagamról teszek bizonyságot; 4. a
jó pásztor; 5. az ajtó; 6. a feltámadás és az élet; 7. az Út, az
igazság és az élet; 8. az igazi szőlőtő. A Szentírás különböző módon és különböző helyeken beszél a nyolcas számról!
Nyolc különböző feltámasztási történetről tudunk, de a
papi szolgálat kezdete is a nyolcadik nap, a zsidó hagyományban a fiúgyermek körülmetélése a nyolcadik napon
történt, különösen az itáliai középkori anyagból jól ismertek a nyolcszögletű baptisztériumok (Firenze, Pavia, mint
a megkeresztelés utáni új élet szimbólumai).
A húsvéti feltámadás tükrében beszél János evangélista a Krisztushoz tartozásról, hiszen a baptisztériumok
ennek szimbolikus hírnökei: „Nyolc nap múlva ismét benn
voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva
voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: Bé
kesség nektek!” A református szóhasználatban a keresztyén
szó jelentése: krisztusi, Krisztushoz tartozó, róla elnevezett,
azaz a benne megújuló, így lett a nyolcágú csillag a reformá
tus egyházművészet egyik legjelentősebb szimbóluma.
A földszint beosztása is erre a – nyolcszögű tér által
megkívánt – logikára épül. A falak az átlók vonalát követik, és szerkezetileg visszaadják a befelé szűkülő tér lehe-

tőségeit. A centrális tér közepén található a nyolcágú
életfát stilizáló tartószerkezet. Szerepeltetése kettős értelmű:
egyfelől szigorúan funkcionális, azaz tartóelem, ezáltal
lehetővé tévén a válaszfalak bármikori mobilizálását és a
terek igény szerinti mindenkori átalakítását, hiszen középen van, de ugyanakkor köré csoportosítható minden:
mert ez a tartóelem egyben életfa is; az „életfa” tartóoszlop
másfelől ikonográfiai jelentéssel bír. A bibliai teremtéstörténetben említik először: „Ültetett az Úristen egy kertet
Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált.
Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót; az élet fáját is a kert közepén,
meg a jó és a rossz tudásanák fáját” (1Móz 1,8-9). Az élet
fája (arbor vitae) vallástörténeti, művészettörténeti, ikono
gráfiai szerepéről könyvtárnyi irodalom jelent meg. A
református egyházművészetben is kedvelt szimbólum,
kazettákon, címerekben, klenódiumokon, de pecsétnyomókon is, de első, amikor funkcionálisan tartó szerepe is
van. Az életfa köré komponált tér, amely egyben a nagyterem bővületét is jelenti, visszaadja a nyolcszögű alaprajzi szerkezetét. A földszint (talapzat) formailag kapcsolható tehát az Ószövetséghez, amelynek közepén áll az
Ószövetség életfája. Az alap, a tartóelem így szimbolizálja
a Biblia első részét, az Ószövetséget, amelyre épül az Újszövetség. Az életfa ágai a födémszerkezetet áttörő csillag
motívumot is tartják. Az újszövetség betlehemi csillaga
továbbítja a kupolából, az égből, az Istentől jövő fényt. A
földszint centrumában, a csillagon áttörő, az életfa ágain
beszűrődő fény Istenről beszél, aki invisibilis (láthatatlan),
aki incomprehensibilis (összehasonlíthatatlan), aki incor
poreus (testetlen). Csak utalás történik rá, mégis többet
mond minden antropomorf elképzelésnél.
Az épület második szintje a tulajdonképpeni templom,
a szakrális tér. (…) Két gótizáló kapuzat zárja közre a torony
alatti teret, amely egyben előtérként is funkcionál, és vezet
a templomtérbe.
A kapuzatok formavilága a gótika köréhez csatolható.
A bejárati kapuzatot hangsúlyozza a robusztus toklezárás,
amely ugyanakkora torony törésvonalát ismétli. A felső
mezőben a gótikus bordákra emlékeztető ornamensek

22

szövik hálószerkezetűvé a felületet. A kapuzat fő szimbóluma a kereszt, amely itt egyben szerkezeti funkciókat is
ellát, hiszen a nyitható ajtószárnyak ezt igénylik is, másfelől ott a keresztyénség legfontosabb attribútuma. A kereszt az Újszövetségjelképe is itt, a földszinti életfa, majd
a csillag motívum után megjelenik a kereszt. A kereszt-ka
puzat ugyanakkor Jézus szavára, megváltói tettére utal: „Én
vagyok az ajtó, ha valaki rajtam át megy be, megtartatik”
(Jn 10,9). Ezen a kereszten, ezen a kapuzaton át jutunk a
liturgikus térbe, hiszen Krisztus nélkül az egész keresztyén
dogmatikai tanítás, hit fövenyre épített. A templom belső
kapuzata a torony alatti elemeit adja vissza azzal a kiegészítéssel, hogy tokszerkezete újabb gótizáló faelemeket
indít. Ezzel is visszaadva a falazat hangulatát: a semmiből
valami, a megnyugvás után újabb kitörés, a ciklikusság
önmagából induló és önmagába visszatérő törvénye.
(…)
A református istentiszteleti hely, tér szempontjait, liturgiai kritériumait három elem határozza meg: a Szentírás,
a református hitvallási iratok és a reformátorok dogmatikai tanításai. Gyakorlatból tudjuk, hogy ezen szempontokat a református templomépítés a legkevésbé vette figyelembe, inkább alkalmazkodott a szokás kanonizálta építészeti megoldásokhoz. Ez az oka annak, hogy a Türelmi
Rendelet után is hosszanti tereket építettek, és a 16. század
ban birtokba vett középkori templomok centrálissá tétele
– azaz a szószéket meghagyták a főhajó vagy a teremtemplom északi hosszanti oldalán, és a padokat eköré telepítették – megoldásához folyamodtak. A centralitás felé törekvés megtalálható több épületnél is (Szeged, Kálvin téri,
Debrecen, Kossuth utcai templom), de kifejezetten ezt a
szándékot csak néhány képviseli (Budapest, Szilágyi Dezső téri). A templom mint istentiszteleti hely a látható
egyház megjelenésének helye. Jézus határozza meg legtökéletesebben az istentisztelet lényegét: „Az Isten Lélek, és
akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell
imádniuk.” (Jn 4,24). Az istentiszteleti helyet hitelesíti az
ott lévők viszonya Istenhez, és nem a templom művészettörténeti kvalitásai. De mégis, a templom egyben műalkotás is! Csikesz Sándor három elemét határozza meg az
istentiszteleti helynek: akusztika, horasztika, dinamika.
Tárgyalt épültetünk ezeket a liturgiai szempontokat figyelembe vette.
A templomtér, az építészeti és liturgikus tér közepét
az üvegből készült úrasztala foglalja el, ott, ahol a födémszerkezetet egy csillag szimbólum töri át, és továbbítja a
kupolából érkező fényt a földszinti helyiségbe. De ez a fény
az úrasztalán keresztül érkezik. Az úrasztala körül gyüle-

kezett annak idején az Újszövetség népe: „Napról napra
állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban,
és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és
tiszta szívvel részesültek az ételben.” (ApCsel 2,46), és itt
részesültek Krisztus megváltó áldozatának javaiból (Zsid
9,28), de itt megtapasztalhatták dicsőséges visszajövetelének
első zsengéit is (Lk 13,29; 2Tim 2,12). Az úrasztala tehát a
teremtő Úr és teremtményei gyülekezeti közösségének
szimbóluma. Az Úr jelen van éltető sugarai, fénye által.
Az üveg úrasztala ennek szimbolikus valósága, amely körül ott az egyház, a gyülekezet, középen pedig maga az
Úr. Az úrasztala tartóelemei honfoglaláskori díszítést idéznek (turul), de a szakrális tár elvárásainak megfelelően
ugyancsak biblikus szimbólumokat formál. János evangé
lista – jele a sas – már az Ószövetségben mint a vigasztalás
példája jelenik meg: „De akik az Úrban bíznak. erejük
megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem
lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.” (Ézs. 10,31).
(…)
A padok szerkezete, a hajópadló vonala a nyolcszög és
a csillag szimbolikus jelentését emeli ki. Az épület ikonográfiai programjában újra és újra visszatérő elem a csillag
szimbólumának fokozott alkalmazása. A reformátusok
csillaga nyolcágú, és mar a hitújítás kora óta használták
toronydíszként, oromzati elemként, házakon, parókiaépületeken, de pecsétnyomókon is, úrasztali terítők ornamenseként. A csillag szimbolikus jelentése sokat foglalkoztatta a művészettörténészetet, szinte minden nép kultúrájában és művészetében jelen van.
A csillag motívnia a padlószerkezet megkomponálásában éppúgy érvényre jut, mint az üvegkupola vas tartóelemeinek a leképezésében. A csillagmotívum a térben még
megjelenik harmadik felidézésben is, mégpedig a belső
burkolat faszerkezeténél a síkok elmozdításával. A padlószerkezet felől indulva (maga a szerkezet hajlított-ragasztott
faszerkezet, a tojáshéj fizikai történyszerűsegei-vel) az
üvegkupola irányában a nyolccikkelyes burkolat a rokokó
gyakorlatát idézve lentről felfelé egyre gazdagabbá válik.
Nemcsak gyakorlati, esztétikai magyarázata van ennek,
azaz az egyhangú faburkolat megtörése, hanem a nyíló
rózsára történő utalással szimbolikus tartalmat is hordoz.
A rózsa az ókori művészetben, szépsége és illata miatt, a
szépség és a szerelem istennőjének (Aphrodité-Venus) attribútuma volt. A keresztyénség átvette a virág földöntúlira történő utalásátt és paradicsomi növénynek tekintette.
A kőszegi református templom szerény, visszafogott
megjelenésével a honfoglalás 1100. évfordulóján felszentelve idézi a magyar múltat, de méreteivel, magasságával,
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kőszeg, református csillagtemplom
A templomot tervezte Csete György építész és Dulánszky Jenő szerkezettervező építész (1936–2000)
A bútorokat tervezte és kivitelezte: Babó Lajos népművész
A templomot építette (az alapozástól a cserepezésig): Kercse István és Salamon Sándor, Pálfiszeg
Lőrincz Zoltán
„Ne hagyjátok a templomot…”
Az, épület két nagy egységre bontható, a földszint a gyüle
kezeti ház szerepét tölti be, míg az első emelet a tulajdonképpeni szakrális tér. A feljáró alatti kiszolgálóhelyiségek
a közösségi funkció szolgálatában állnak. Maga a templomtérbe vezető feljáró formailag az egyház mindenkit
magához ölelő ikonográfiai utalásával bír.
(…)
A templom egy nyolcszögletű centrális tér. A nyolcas
szám a Bibliában az Új kezdet, a megújulás szimbóluma.
Krisztus feltámadását mint nyolcadik teremtési napot
vették figyelembe az ókeresztyén teológiában. A hét nap
után következik a nyolcadik nap – azaz Krisztus feltámadása révén az örök élet kezdete, így az új teremtés, a megújulás száma a nyolc. János evangélista is nyolcszor jelenti
ki magáról egó eimi (én vagyok): 1 az élet kenyere; 2. a világ
világossága; 3. aki önmagamról teszek bizonyságot; 4. a
jó pásztor; 5. az ajtó; 6. a feltámadás és az élet; 7. az Út, az
igazság és az élet; 8. az igazi szőlőtő. A Szentírás különböző módon és különböző helyeken beszél a nyolcas számról!
Nyolc különböző feltámasztási történetről tudunk, de a
papi szolgálat kezdete is a nyolcadik nap, a zsidó hagyományban a fiúgyermek körülmetélése a nyolcadik napon
történt, különösen az itáliai középkori anyagból jól ismertek a nyolcszögletű baptisztériumok (Firenze, Pavia, mint
a megkeresztelés utáni új élet szimbólumai).
A húsvéti feltámadás tükrében beszél János evangélista a Krisztushoz tartozásról, hiszen a baptisztériumok
ennek szimbolikus hírnökei: „Nyolc nap múlva ismét benn
voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva
voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: Bé
kesség nektek!” A református szóhasználatban a keresztyén
szó jelentése: krisztusi, Krisztushoz tartozó, róla elnevezett,
azaz a benne megújuló, így lett a nyolcágú csillag a reformá
tus egyházművészet egyik legjelentősebb szimbóluma.
A földszint beosztása is erre a – nyolcszögű tér által
megkívánt – logikára épül. A falak az átlók vonalát követik, és szerkezetileg visszaadják a befelé szűkülő tér lehe-

tőségeit. A centrális tér közepén található a nyolcágú
életfát stilizáló tartószerkezet. Szerepeltetése kettős értelmű:
egyfelől szigorúan funkcionális, azaz tartóelem, ezáltal
lehetővé tévén a válaszfalak bármikori mobilizálását és a
terek igény szerinti mindenkori átalakítását, hiszen középen van, de ugyanakkor köré csoportosítható minden:
mert ez a tartóelem egyben életfa is; az „életfa” tartóoszlop
másfelől ikonográfiai jelentéssel bír. A bibliai teremtéstörténetben említik először: „Ültetett az Úristen egy kertet
Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált.
Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót; az élet fáját is a kert közepén,
meg a jó és a rossz tudásanák fáját” (1Móz 1,8-9). Az élet
fája (arbor vitae) vallástörténeti, művészettörténeti, ikono
gráfiai szerepéről könyvtárnyi irodalom jelent meg. A
református egyházművészetben is kedvelt szimbólum,
kazettákon, címerekben, klenódiumokon, de pecsétnyomókon is, de első, amikor funkcionálisan tartó szerepe is
van. Az életfa köré komponált tér, amely egyben a nagyterem bővületét is jelenti, visszaadja a nyolcszögű alaprajzi szerkezetét. A földszint (talapzat) formailag kapcsolható tehát az Ószövetséghez, amelynek közepén áll az
Ószövetség életfája. Az alap, a tartóelem így szimbolizálja
a Biblia első részét, az Ószövetséget, amelyre épül az Újszövetség. Az életfa ágai a födémszerkezetet áttörő csillag
motívumot is tartják. Az újszövetség betlehemi csillaga
továbbítja a kupolából, az égből, az Istentől jövő fényt. A
földszint centrumában, a csillagon áttörő, az életfa ágain
beszűrődő fény Istenről beszél, aki invisibilis (láthatatlan),
aki incomprehensibilis (összehasonlíthatatlan), aki incor
poreus (testetlen). Csak utalás történik rá, mégis többet
mond minden antropomorf elképzelésnél.
Az épület második szintje a tulajdonképpeni templom,
a szakrális tér. (…) Két gótizáló kapuzat zárja közre a torony
alatti teret, amely egyben előtérként is funkcionál, és vezet
a templomtérbe.
A kapuzatok formavilága a gótika köréhez csatolható.
A bejárati kapuzatot hangsúlyozza a robusztus toklezárás,
amely ugyanakkora torony törésvonalát ismétli. A felső
mezőben a gótikus bordákra emlékeztető ornamensek
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szövik hálószerkezetűvé a felületet. A kapuzat fő szimbóluma a kereszt, amely itt egyben szerkezeti funkciókat is
ellát, hiszen a nyitható ajtószárnyak ezt igénylik is, másfelől ott a keresztyénség legfontosabb attribútuma. A kereszt az Újszövetségjelképe is itt, a földszinti életfa, majd
a csillag motívum után megjelenik a kereszt. A kereszt-ka
puzat ugyanakkor Jézus szavára, megváltói tettére utal: „Én
vagyok az ajtó, ha valaki rajtam át megy be, megtartatik”
(Jn 10,9). Ezen a kereszten, ezen a kapuzaton át jutunk a
liturgikus térbe, hiszen Krisztus nélkül az egész keresztyén
dogmatikai tanítás, hit fövenyre épített. A templom belső
kapuzata a torony alatti elemeit adja vissza azzal a kiegészítéssel, hogy tokszerkezete újabb gótizáló faelemeket
indít. Ezzel is visszaadva a falazat hangulatát: a semmiből
valami, a megnyugvás után újabb kitörés, a ciklikusság
önmagából induló és önmagába visszatérő törvénye.
(…)
A református istentiszteleti hely, tér szempontjait, liturgiai kritériumait három elem határozza meg: a Szentírás,
a református hitvallási iratok és a reformátorok dogmatikai tanításai. Gyakorlatból tudjuk, hogy ezen szempontokat a református templomépítés a legkevésbé vette figyelembe, inkább alkalmazkodott a szokás kanonizálta építészeti megoldásokhoz. Ez az oka annak, hogy a Türelmi
Rendelet után is hosszanti tereket építettek, és a 16. század
ban birtokba vett középkori templomok centrálissá tétele
– azaz a szószéket meghagyták a főhajó vagy a teremtemplom északi hosszanti oldalán, és a padokat eköré telepítették – megoldásához folyamodtak. A centralitás felé törekvés megtalálható több épületnél is (Szeged, Kálvin téri,
Debrecen, Kossuth utcai templom), de kifejezetten ezt a
szándékot csak néhány képviseli (Budapest, Szilágyi Dezső téri). A templom mint istentiszteleti hely a látható
egyház megjelenésének helye. Jézus határozza meg legtökéletesebben az istentisztelet lényegét: „Az Isten Lélek, és
akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell
imádniuk.” (Jn 4,24). Az istentiszteleti helyet hitelesíti az
ott lévők viszonya Istenhez, és nem a templom művészettörténeti kvalitásai. De mégis, a templom egyben műalkotás is! Csikesz Sándor három elemét határozza meg az
istentiszteleti helynek: akusztika, horasztika, dinamika.
Tárgyalt épültetünk ezeket a liturgiai szempontokat figyelembe vette.
A templomtér, az építészeti és liturgikus tér közepét
az üvegből készült úrasztala foglalja el, ott, ahol a födémszerkezetet egy csillag szimbólum töri át, és továbbítja a
kupolából érkező fényt a földszinti helyiségbe. De ez a fény
az úrasztalán keresztül érkezik. Az úrasztala körül gyüle-

kezett annak idején az Újszövetség népe: „Napról napra
állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban,
és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és
tiszta szívvel részesültek az ételben.” (ApCsel 2,46), és itt
részesültek Krisztus megváltó áldozatának javaiból (Zsid
9,28), de itt megtapasztalhatták dicsőséges visszajövetelének
első zsengéit is (Lk 13,29; 2Tim 2,12). Az úrasztala tehát a
teremtő Úr és teremtményei gyülekezeti közösségének
szimbóluma. Az Úr jelen van éltető sugarai, fénye által.
Az üveg úrasztala ennek szimbolikus valósága, amely körül ott az egyház, a gyülekezet, középen pedig maga az
Úr. Az úrasztala tartóelemei honfoglaláskori díszítést idéznek (turul), de a szakrális tár elvárásainak megfelelően
ugyancsak biblikus szimbólumokat formál. János evangé
lista – jele a sas – már az Ószövetségben mint a vigasztalás
példája jelenik meg: „De akik az Úrban bíznak. erejük
megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem
lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.” (Ézs. 10,31).
(…)
A padok szerkezete, a hajópadló vonala a nyolcszög és
a csillag szimbolikus jelentését emeli ki. Az épület ikonográfiai programjában újra és újra visszatérő elem a csillag
szimbólumának fokozott alkalmazása. A reformátusok
csillaga nyolcágú, és mar a hitújítás kora óta használták
toronydíszként, oromzati elemként, házakon, parókiaépületeken, de pecsétnyomókon is, úrasztali terítők ornamenseként. A csillag szimbolikus jelentése sokat foglalkoztatta a művészettörténészetet, szinte minden nép kultúrájában és művészetében jelen van.
A csillag motívnia a padlószerkezet megkomponálásában éppúgy érvényre jut, mint az üvegkupola vas tartóelemeinek a leképezésében. A csillagmotívum a térben még
megjelenik harmadik felidézésben is, mégpedig a belső
burkolat faszerkezeténél a síkok elmozdításával. A padlószerkezet felől indulva (maga a szerkezet hajlított-ragasztott
faszerkezet, a tojáshéj fizikai történyszerűsegei-vel) az
üvegkupola irányában a nyolccikkelyes burkolat a rokokó
gyakorlatát idézve lentről felfelé egyre gazdagabbá válik.
Nemcsak gyakorlati, esztétikai magyarázata van ennek,
azaz az egyhangú faburkolat megtörése, hanem a nyíló
rózsára történő utalással szimbolikus tartalmat is hordoz.
A rózsa az ókori művészetben, szépsége és illata miatt, a
szépség és a szerelem istennőjének (Aphrodité-Venus) attribútuma volt. A keresztyénség átvette a virág földöntúlira történő utalásátt és paradicsomi növénynek tekintette.
A kőszegi református templom szerény, visszafogott
megjelenésével a honfoglalás 1100. évfordulóján felszentelve idézi a magyar múltat, de méreteivel, magasságával,
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arányaival is alkalmazkodik a város intim építészeti hagyo
mányához. Piros hódfarkú cseréppel lefedett tetőszerkezete visszaadja a városra annyira jellemző tetőmegoldások
világát. Csete György Kossuth díjas építész ezzel munkájával kitörölhetelenül beírta nevét a magyar organikus
építészet történetébe, olyan művet hozott létre, amely
méltó a város építészeti hagyományaihoz, és ezzel sikerült
az ikonográfiailag átgondolt, modern-szakrális-református
építészet alapkövét is elhelyeznie.
(2000)

Csete György
A világ világossága (1999)
A Megváltó születését, tanító életét és halálát egyaránt
kozmikus jelenségek s a természetadta csodálatos földi
díszletek keretezik. Életét a leírások s az evangéliumok
szerint is Isten szabad ege alatt éli, kevésszer tér be házba
– hajlékba – Károli Gáspár szép szavával élve, hogy ott is
tanítson vagy csodát tegyen.
A jászol felett a betlehemi csillag ragyog az égbolton
(üstökös vagy különös bolygóegyüttállás?), vezetve a pusztai pásztorokat és a napkeleti bölcseket, máguscsillagászokat hódolatra az éjszakában, talán éppen a Tigris és
Eufrátesz völgyéből: Babilonból; keresztség a Jordán folyó
vizében; kísértés a pusztában; imádság a hegyen; kalászszedés a gabonaföldön; a kenyér megszaporítása; tanítás
a tóparton tanítványokkal a Genezareti-tónál; Jézus lecsendesíti a hullámokat, a vízen jár; szamárháton vonul
Jeruzsálembe; elárulják a Getsemáné-kertben, az Olajfák
hegyén; keresztre feszítik a Golgotán, halálát sötétség
(napfogyatkozás?), földrengés kíséri; feltámad és fénybe
öltözötten megy a mennybe, hogy itt maradjon.
Földi jelenléte a legnagyszerűbb hajlékban telik el, a
sötétségtől a világosságig. Feje fölött az égi mennyezet a
Nappal, a Holddal, a bolygókkal és csillagokkal, fénnyel
vagy árnyékkal, személye fölé e kozmikus kupola borul.
ő éppen áll vagy ül, esetleg elhever a fűben maga is, mint
a tanítványok és a sokaság, amely körülveszi és figyeli
szavát, jobbára természetközeli példabeszédeit. Egy-egy
felhő fut át a mennybolton, elhalad felettük, finoman
árnyékolva, simogatva arcukat.

Az együttlét, nagyon durva építészeti hasonlatot keresve, olyan, mint egy görög színház a hegyoldalban, ahol
Ő van a középpontban, és hallgatósága patkó alakban
körülveszi, körülöleli őt. De ők valamennyien együtt
vannak így, hogy „mindannyian egyek legyenek”. Talán
mind átéltük már ezt a percet valahol egy virágokkal
hintett mezőn, hegyoldalon, ahol együtt voltunk azokkal,
akiket szeretünk. „A templomban.” Lehet, hogy a kép
panteisztikus, de a való. Templomeszmény? Református,
katolikus? Nem. Nem csak. Azt a „templomot”, amely
2000 évvel ezelőtt körülötte állt, mi megépíteni gyarló
technikai eszközeinkkel nem tudjuk. Csak közelítő hasonlatokban gondolkodunk, hogy közelebb kerüljünk az
eszményeihez, de nem az illúziókhoz.
Nem a barlangokhoz, menedéket adó katakombákhoz, ahol a fény a fáklyák füstös fénye; nem a román kor
homályához; s nem a gótika – bár csodálatos – égig érő
ívei fölé festett csillagokhoz; a reneszánsz csak földi
szépségeihez; a barokk mennyezetet nyitogató festett égi
világához; a klasszicizmus kriptahidegéhez; vagy az első
magyar keresztény templomocskák jurtakupoláihoz, s
utánuk a vesszőből font, agyaggal tapasztott falú, majd
téglából, kőből falazott Árpád-kori körtemplomainkhoz;
bár talán, szívünk szerint, leginkább mégis azokhoz lépve közelebb, hiszen azok mi voltunk, s maradtunk is:
szabadon élni szerető lovas nép utódai, akiknek hajlított
szerkezetű hajlékai máig itt élnek tudatunkban vagy tudat alatt. Kimondani elég: hajlék, s látjuk magunk előtt
égre nyitott, bennünket óvó, védő kupoláját, őseink házáttemplomát-panteonját. Középütt besüt a napfény, félgömb
sátorban körbejár, mint egy a mindenségbe tájolt, épült
templomban, házban, napórában, ahol a csillagidő méri
az örök időt, majd az áldozati akár állott, ma pedig az
úrasztala a Bibliával. Az Ige, a szószék mögötte, fölötte, a
gyülekezet körbeveszi, körülfogja, elhelyezkedésével le is
írja a templom alaprajzát, amely kör vagy ellipszis, sokszög
vagy négyzet, a mindenség vagy a Föld geometriai jelképe, amely fölé a középpontor is meghatározó égre nyíló
kupolacsillag borul. Gondoljunk Krisztus életének helyszíneire, amikor templomot építünk, „hajlékot Istennek,
hajlékot embernek”, mert ez mindig ugyanaz kell legyen
a csodálatos Föld-űrhajón.

Az 1996-ban elkészült kőszegi református templomot ábrázoló színes felvételeket Zsitva Tibor készítette.
A hátsó borítón az 1971-ben elkészült orfűi forrásház látható. Csete György portréját Gerle János készítette.
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