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Feltétlenül szükséges a jogalkotó magatartásának nor-
malizálása, a valódi képviselet megteremtése. Az államigaz-
gatási, államháztartási reformoknak a Nemzeti Éghajlatvál-
tozási Stratégiának és cselekvési prog ramjainak megállapí-
tásait is figyelembe kell venniük. Az építési folyamatban 
részt vevő szakemberek oktatását, szem léletformálását hatha-
tósan meg kell oldani. A mérnöki tevékenységet végzők 
egységesített érdekképviseletét és  képzését meg kell való-
sítani. A jogszabályok, előírások és eljárásrendek; a hivata-
li gyakorlat mind tükrözzék – annak létünket befolyásoló 
hangsúlyosságával – a fenntarthatóság  kritériumrendszerét. 
Nem kicsi a tétje még a késlekedésnek sem: a most terve-
zés alatt álló építmények egy bő évszázadig aktív szereplői 
lesznek környezetünknek. Az előrelátás tehát kötelező.

KIEGÉSZÍTÉS A LEGUTÓBBI 
VÁLTOZÁSOKKAL KAPCSOLATBAN

Október elsejétől lépnek hatályba a 2009. évi LVI. és LVII. 
törvények, melyek több törvényt módosítanak kisebb-
nagyobb mértékben. Nézzük, hogy egy-két építési eljárás-
jogi törvényben és előírásban milyen változást okoznak.

1. Az ökológiai folyosó kijelölését az 1996. évi XXI. tv. 
módosításával az Állami Főépítész kezébe teszi. Eddig 
ezt nem tehette meg az Állami Főépítész csak szakha-

tóságok, szakértők bevonásával, a területileg érintett 
társadalmi környezetvédő szervezetek megkeresése 
mellett. A fenti módosítás ellentmondani látszik a 
2001. évi LXXXI. törvénynek, mely az Aarhusi egyez-
mény szerint előírja a környezetvédelmi ügyekben a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban való részvételét.

2. Az 1997. évi LXXVII. törvény módosításával a terv-
tanácsok működésével kapcsolatban minden feltételes 
módba került és feladataik közül elmaradt a „szaksze-
rűség” (tehát a terveket átvizsgáló tervtanácsnak nem 
kell szakszerű bírálatot tennie).

3. A településrendezési tervek esetén az érintetteknek az 
előzetes adatszolgáltatásra 15, a véleményezésre 22 mun-
kanapjuk lesz (a mostani 30+45 naptári nap helyett).

4. Az egyeztető tárgyaláson meg nem jelenő felet kifogást 
nem emelő véleményezőnek kell tekinteni. Ebből az 
következik, hogy ha egy szomszédos település kifogáso-
kat emel, de nem jelenik meg az egyeztető tárgyaláson 
nem kell figyelembe venni kifogásait.

5. Ha a településrendezési tervben nem veszik figyelem-
be egy szakhatóság állásfoglalását, a szakhatóságnak 15 
napja lesz azt jelezni az Állami Főépítész felé. Tehát ha 
pl. nem veszik figyelembe az ÁNTSZ állásfoglalását 
és az 15 napon belül nem jelzi azt az Állami Főépítész-
nek, nem lehet majd utólag megtámadni a dolgot.

Mozgalmat teremtett, maga köré gyűjtve munkatársakat 
és tanítványokat, művészeket és kézműveseket, akik mű-
veikkel kiegészítik és továbbépítik az épület vázát. Az 
építészet másfajta megközelítése ez: ele mekből rakja össze 
az egészet, amelynek össze kell olvadnia a környezettel, az 
ott élő emberekkel és a történelemnek a részévé kell válnia. 
E történelmet azonban nem évfordulók, hábo rúk és ural-
kodók fémjelzik, hanem az a szellemiség, amelyik az 
ember tetteit jobb irányba tereli, a világot szebbé, tartal-
masabbá és emberségesebbé varázsolja.

Gondolkodásának és alkotómunkájának kiindulópont-
ja az örökkévalóság, a kör, az egyöntetűség, sorsszerűség, 
az időtlenség, ahol az emlékek és a jövő kezet nyújtanak 
egymásnak. Saját művészetét illetően sohasem beszél stílu-
sokról. Helyettük mindig az átfogót és a komplexet hang-
súlyozza abban a folyamatban, amelyben megrendelők, 
építészek és felhasználók vesznek részt. Célja az építészet 
formanyelvén keresztül visszaadni a természet csodálatos, 
mindent betöltő, átfogó világát, amely az emberiségnek 
irányt mutatott, amelyből mitológiák, istenek és jelképek 
születtek. Hisz az élet ősi dramaturgiájában, a sorsban, a 
tisztességben, a világosságban, az alázatosságban, a derűben, 
a tér és idő egyensúlyában, a bátorságban, amelyik nem 
azt kérdezi, mi és mennyi, hanem, hogy ki és kinek. Épü-
letei az emberségesség és tisztesség szentélyei. 

Építészete a filozófia (antropozófia), pszichológia és 
az intellektus, az örökség, a történelem, a mitológia, a mű-
vészet, a kézműveség, a szellem és a gondolat szépsége, a 
funkcionalitás keveréke, és még hosszan sorolhatnánk.

Makovecz Imre rögös utat járt be. Új mércéket és sza-
bályokat próbált felállítani, ezért szembesülnie kellett bí-
rálatokkal és akadályokkal. Ez az úttörők sorsa. Ma legen-
dának számít, s általa mi is e legenda részévé váltunk 
azokkal együtt, akik felléptek itt, s akik újra és újra csodá-
lattal állítják, hogy ilyen szép teremben még sohasem 
jártak. Mindig büszkeséggel fogadjuk a dicséretet.

MaKO Vecz IMre KIÁLLítÁsÁVaL köszöntötték 
a lendvaiak színházuk megnyitásának ötdik évfordulóját. 
A megnyitót Tanja Šimonka művészettörténész, a Műve-
lődési és Promóciós Inté zet igazgatónője tartotta; beszédet 
mondott a tervező, Anton Balažek polgármester és Göncz 
László, szlovén parlamenti képviselő is. 

Öt év telt el azóta, hogy megnyitottuk az ajtóit ennek a 
varázslatos háznak. Ebből az alkalomból belenéztem jegy-
zeteimbe, hogy felidézzem, mit gondoltam – gondoltunk; 
mondtam – mondtunk; és miben reménykedtem – re-
ménykedtünk akkor… Nyugodtan idézhetek abból a 
szö vegből, hogy emlékezzünk és figyelmeztessünk, hogy 
szavakba öntsük és megfogalmazzuk azt, ami akkor fontos 
volt, és ami ma is időszerű – tehát időtlen.

A világ olyan, amilyennek hiszed. Minden lehetséges, ha 
bizonyos vagy ebben. Mi lendvaiak biztosak voltunk abban, 
hogy e csodálatos épület, amely senkit sem hagy közömbösen, 
különös erővel bír. A lehetetlen olyan kifejezés, amellyel azok 
az emberek játszanak, akiknek könnyebb a meglévő körül
mények közepette élni, mint erőt találni magukban a változ
tatáshoz. A lehetetlen nem tény. A lehetetlen kihívás és lehető
ség, amiről soksok évvel ezelőtt álmodtunk, és amit sikerült 
megvalósítanunk. A tíz éves bizonytalanság után megnyitása 
igazi diadal. A színpadról felszálló porszemek minden bi
zonnyal mélyen a szívükbe fészkelnek, hiszen ha a zene meg
csókol és a színház átölel, már nem élhetsz többé nélkülük. A 
régi jó idők itt és most vannak. Ne maradjanak le…

És sokan éltek a lehetőséggel. Mindazok, akik segítet-
tek és támogattak bennünket, akik anyagi hátteret biz to-
sítottak, szponzoráltak és adományokkal láttak el bennün-
ket, akik előadásainkat látogatják, részei ennek a történet-
nek. Meggyőződésem, hogy mindez nem az lenne, ami, 
ha nem abban az építészeti bu rokban játszódna, amelyik 
megérdemli az átlagon felüli jelzőt. Ezért találtuk időszerű-
nek, hogy ezt a szerény, más felől győzedelmes évfordulót 
Makovecz Imre kiállításának megnyitójával ünnepeljük. 
Eredetileg nagy szabású kiállításra gondoltunk, ahol a vele 
rokon gondolkodású szerzők kapnának helyet. A Kós 
Károly Egyesülés ugyanis a világhírű építész etikai, filozó-
fiai és szakmai elveit követi. Mivel azonban a zsinagóga 
még nem alkalmas a kiállításokra, szű kítenünk kellett a 
témakört. Az itt látható tárlat által nagyob betekintést nyer-
nek Makovecz Imre építészetébe, könnyebben megértik 
sajátosságait. Meggyőződhetnek arról, hogy a sokak számá-
ra ellentmondásosnak tűnő, hagyományvilággal és mito-
lógiával átszőtt alkotásai mennyire funkcionálisak. Építé-
szetét nehezen helyezhetnénk el bármilyen keretek közé. 

AUTONÓM HÁZ • Mi lehet a válasz az emelkedő ener-
giaárakra, és a klímaváltozásra? Mi lesz, ha minden össze-
omlik? Egyre többen szeretnének leválni a központosított 
rendszerekről és önellátásra berendezkedni. Van-e válasz, 
amely nem az illúziók világába tartozik? A válasz az Auto
nóm Ház.

Az Autonóm Ház önellátó, megújuló energiákkal mű-
ködtetett, környezetbarát anyagokból épülő lakóház. Az 
épületben meg lehet tekinteni egy bioszolár fűtési rendszert 
napkollektorokkal; napenergiával és széllel hajtott, hálózat-
tal együttműködő áramellátó rendszert, eső vízhasznosítást, 
komposztáló toalettet, környezetbarát bú torokat, számos 
más megoldással együtt. A fejlődés további területe az au-
tonóm működés kiterjesztése az épület teljes anyagforgalmá-
ra, a fenntartható építés és működtetés egészére – az öko-
logikus építőanyagokat beleértve. Mert nemcsak az ivóvíz 
fogy, hanem a Föld valamennyi java véges. A klímaválság 
radikális változtatást és önmérsékletet követel. Egy Földünk 

van. Az Autonóm Ház hozzásegít a megőrzéséhez! Ennek 
szellemében a ZöldPont – élhető város a  Millenárison c. 
kiállítás a ma ismert legkorszerűbb, szelíd és fenntartható 
technológiákat mutatja be a biotoalettől az ökoautóig.

A kiállítás egyedülálló módon konkurenciaharc helyett 
az együttműködés példája: az Autonóm Ház koncepciója 
mögé 34 cég és több támogató szervezet sorakozott fel, 
köztük a Magyar Építőművészek Szövetsége, az UIA Épí-
tészet a fenntartható jövőért munkacsoportja és a Millená-
ris Nonprofit Kft. Az Autonóm Házat a Millenáris Non-
profit Kft. valamint a kiállító cégek támogatásával hozta 
létre a Szelíd Technológia Alapítvány. Tervezője és építője 
a KÖR Építész Stúdió Kft.

A kiállítás szeptember 17-től december 30-ig a Jövő 
Háza Kiállítás nyitvatartási idejében tekinthető meg.

Az ősz folyamán tervezett kísérő rendezvényekről az 
Autonóm Ház és a Millenáris honlapján adunk tájékozta-
tást. Honlap: http://www.autonomhaz.eu
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Feltétlenül szükséges a jogalkotó magatartásának nor-
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módosításával az Állami Főépítész kezébe teszi. Eddig 
ezt nem tehette meg az Állami Főépítész csak szakha-

tóságok, szakértők bevonásával, a területileg érintett 
társadalmi környezetvédő szervezetek megkeresése 
mellett. A fenti módosítás ellentmondani látszik a 
2001. évi LXXXI. törvénynek, mely az Aarhusi egyez-
mény szerint előírja a környezetvédelmi ügyekben a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban való részvételét.

2. Az 1997. évi LXXVII. törvény módosításával a terv-
tanácsok működésével kapcsolatban minden feltételes 
módba került és feladataik közül elmaradt a „szaksze-
rűség” (tehát a terveket átvizsgáló tervtanácsnak nem 
kell szakszerű bírálatot tennie).

3. A településrendezési tervek esetén az érintetteknek az 
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4. Az egyeztető tárgyaláson meg nem jelenő felet kifogást 
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következik, hogy ha egy szomszédos település kifogáso-
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be egy szakhatóság állásfoglalását, a szakhatóságnak 15 
napja lesz azt jelezni az Állami Főépítész felé. Tehát ha 
pl. nem veszik figyelembe az ÁNTSZ állásfoglalását 
és az 15 napon belül nem jelzi azt az Állami Főépítész-
nek, nem lehet majd utólag megtámadni a dolgot.
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veikkel kiegészítik és továbbépítik az épület vázát. Az 
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94 éves korában csendesen elment az öreg festőművész, 
aki életének felét könyörtelen harccal töltötte apósa, 
Med gyaszay István hagyatékának megőrzéséért. Aki is-
merte, azt gondolta, addig nem engedheti meg magá-
nak, hogy elhagyja önként vállalt őrhelyét, amíg min-
dent el nem rendezett, amit ennek a valóban páratlan 
értékű élet mű nek a védelmében nemcsak maga megte-
het, hanem megtenni szükségesnek lát. A küldetés javát 
biztosan teljesítette, csakhogy maximalista volt egy mi-
nimalista korban, a saját természetes emberi normái sze-
rint látta világot, de a világ nem az ő normái szerint mű-
ködött. Ezért tűnt Don Quijote-i figurának, amikor 
például a veszprémi színház átalakításának megakadályo-
zásáért, a Medgyaszay-féle állapot helyreállításáért küz-
dött tervezővel, várossal, műemléki hatóságokkal szem-
ben. Harminc évvel később tervezők, város, műemléki 
hatóságok feltehetően belátták, hogy feleslegesen pusztí-
tottak el akkor fel nem ismert nagyságrendű értékeket. 
Megdöbbentő, hogy az elkötelezett, hűséges Bartha 
Zoltán volt az, aki Medgyaszay igazi szellemi rangját el-
sőként ismerte fel, méghozzá a maga teljességében, hol-
ott a Mester a köztudatban a mai napig nem került mél-
tó helyére. Következetesen ragaszkodott ahhoz, hogy aki 
az általa az enyészettől megmentett rajzi, tárgyi és fotó-
hagyatékot használni akarja, az ne csak saját kutatási 
eredményeit gyarapítsa, sőt, ne is csupán Medgyaszay 
hírét vigye szét a világban, hanem tegyen is valamit a 
hagyaték érdekében, úgy vállalja fel a maga teljességé-
ben a Med gyaszay által kijelölt kultúrmisszió útját, 
ahogy azt maga Bartha Zoltán tette. Nagyon nehéz volt 
vele egyezségre jutni, mert elveiből nem engedett, de 
érezni és tudni lehetett, hogy az volna a normális világ, 
amelyben ezekért az elvekért nem kell folytonos harcban 
állni. Ha lerombolják, átalakítják, meghamisítják Med-

gya szay műveit, akkor az a világ ne is akarja a rajzait 
publikálni, őt az építészettörténet nagyjai közé emelni.

Bartha Zoltánnak nem magaválasztotta csillaga volt 
Medgyaszay; a családi kötelék jelölte ki számára az utat, 
ame lyet becsülettel, és eléggé aligha értékelhető ered mé-
nyes séggel végigjárt. Nemzetközileg elismert magánmú-
zeum maradt utána szakszerűen rendezett rajztárral. 
Min dent saját erőből hozott létre, a kiállítási anyagokat, 
kö  zöt tük a nemzeti építészet történetének legbecsesebb 
darabjait a háborús dúlásból mentette ki, kéziratokat, 
üvegnegatívokat, festményeket. Bartha Zoltán igazi, fő-
iskolás korában választott mestere Rudnay Gyula volt, s 
ha a sors nem Medgyaszay életművének képviseletét 
bízza rá, valószínűleg jóval nagyobb lenne a Rudnay élet-
mű ismertsége és elismertsége. Építészként azt kell mon-
danom: hálás vagyok a sorsnak ezért a fordulatért, ami 
azonban nem gátolta meg Bartha Zoltánt, hogy hatalmas 
kéziratban ren dezze festőművész példaképének rá ha-
gyott emlékeit, ame lyeket hosszú időn át fenntartott fo-
lyamatos beszélgetései ket követően éjszakákat átvirraszt-
va jegyzetelt le. Nem tudom felmérni, festőművészként, 
a nemzeti festészetet Medgyaszay nemzeti építésze téhez 
hasonlóan megteremteni vágyó Rudnay tanít vá nyaként, 
de biztos, hogy áldoza tos életműve nélkül Medgyaszayra 
vonatkozó ismereteink, kutatási lehetőségeink a mai tö-
redékére szorítkoznának. 

Az egykor – több-kevesebb joggal – mindenkiben 
ellenséget sejdítő, mogorva és elutasító emberből aggas-
tyán korára, ahogyan értékmentő tevékenysége egyre 
több (bár korántsem elegendő) általa is elismert ered-
ményhez segítette, megbékélt, közvetlen, lágy, átszellemült 
lénnyé vált, aki küzdelmeiből nem haragot, csak szerete-
tet, odaadást visz magával.

Gerle János

VÁnDOrIsKOLa 2009 • idén a vándoriskola felvéte-
li témája egy medvefarm fogadóépületének vázlatterve volt 
Veresegyház határában. A kiírásra 13 pályázó adta be tervét, 
akik közül a mesterek döntése alapján az alábbi hat fő nyert 
felvételt: Csóka Balázs, Kis Kálmán, Madár Ivett, Nemes 
Dávid, Szakos Hajnal és Szilágyi Szabolcs.

A diplomavédésre három fő jelentkezett. Barabássy 
Alice, egy backamadarasi lakóházzal, Papp Dávid Béla egy 

In MeMOrIaM Bartha zOLtÁn
1915–2009

miskolc-tapolcai és Terdik Bálint egy tahitótfalui lakóház-
zal. A mesterek egyöntetű véleménye alapján a diplomázók 
magas színvonalú munkákat mutattak be. A megvalósu-
lásig végigvitt épületek tükrözték, hogy készítőik elsajátí-
tották az önálló tervezői munka gyakorlásához szükséges 
képességeket. Diplomájukat sikeresen megvédték.

A diplomás vándorok egyik jövő évi számunkban 
mutatkoznak be.
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