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Az organikus építészet jövőbeni lehetőségeiről

az alábbi fejtegetés nem ügyes kitérés 
a feladat, azaz egy épület bemutatása 
elől, hanem elmélkedés építésze ti kér-
désekről, építészeti elvek értelmezé sei-
ről egy kiváló ház bemutatása kapcsán. 

két évtizeddel ezelőtt a legfontosabb 
korérzést az irodalom írta le – sokszor a 
sorok között –, ezt napjainkra leginkább 
a média, mint elsődleges információs 
csatorna megváltoztatta. így fogalma-
zott erről simon lászló egy közelmúlt-
ban megjelent esszéjében: „korunk lát
hatóan újabb és újabb drámai erejű pa
radigmaváltásokat kényszerít rá alkotóra 
és befogadóra, programozóra, tartalom
szolgáltatóra és felhasználóra (…) A hát
térben valójában annak a Susan Sontagi 
valóságértelmezésnek a mindennapi 
döntéshozatalt is alakító realitása húzódik 
meg, amely szerint már nem irodalmi 

kultúrában élünk. A mai kultúránk média
kultúra, pontosabban mediatizált térben 
zajló kultúra(…)” .(a meg nem értés pa-
radoxona, magyar nemzet 2011. 08. 13.) 

meglátásom szerint inkább a felszínes, 
leegyszerűsítő információk uralmáról 
van szó. könyvek helyett cikkeket, tanul-
mányokat olvas a ma embere, azaz 
me diatizált világ helyett a felületes, 
könnyen felejthető információk világá-
ról beszélhetünk. kit érdekel ma a kon-
textus, kit foglalkoztatnak a részletek? a 
befogadók (a felhasználók) részéről ta-
lán lenne igény a kimunkált irodalmi(as) 
alkotásokra, ám a hírgyártók (a tartalom-
szolgáltatók) nem bíbelődnek az efféle 
evilági hívságokkal. ráadásul az írás ro-
vására megnövekedett a (mozgó)képek 
szerepe az információközvetítésben. 

az irodalmiság eltűnése igaz az építé-

szetre is. de mi is ez az irodalmiság, amit 
hiányolok? a kontextus – mint értelme-
zési mező és a részletek mint értelmez-
hető/értelmezendő elemek – rejthetnék 
az irodalmiságot. ma csupán feltételes 
módban, hiszen mindkét terület vesz-
tésre áll. a mai trendi építészetben az 
épületek viszonya a környezethez szinte 
kizárólag kontrasztos lehet. az épület 
környezete nem értelmezési keret, csu-
pán vizuális aláfestés, ami csak akkor 
igazán érdekes, ha valami extremitást 
rejt magában. Gondolok itt a lélegzetel-
állító hegyvidéki, vagy tengerparti pa-
norámára, telepítési szituációra. ezt ér-
zékletesen tárgyalta a badacsonyi lapo-
sa pincészet épületéről írt tanulmányá-
ban török miklós (reduktív forradalom, 
Építészfórum 2011.). Bár az épületet elsőd-
legesen a Badacsony bazaltképződmé-

nyei ihlették, az internetes publikációk-
ból hiányzik a tradicionális helyi építésze-
ti értékeivel együtt kulturális örökség-
ként védett, az adott szituációban mel-
lőzendőnek ítélt hegy.

a részletek sem járnak jobban a kor-
társ építészetben, eltün(tet)ésük már-
már drámai. a részletek extrém minima-
lizálása zaj lik, mi közben a szerkezetek 
egyre bonyolultabbak, összetet tebbek. 
ez legalább akkora ellentmondás, mint 
ami a múlt századforduló his torizáló 
építészetében  a homogén, sík téglafa-
lak és a „ráaggatott” gipszdíszek viszonyá-
ban fogalmazható meg. most a bonyo-
lult szerkezetet takarjuk sima felületekkel. 
napjaink mé diatizált világa a szerzésről 
és a birtoklásról szól, ugyanakkor a tren-
di, sokat publikált enteriőrök üresek, se 
egy könyvet, de még egy fogkrémes 
tubust sem bírnak el a képek. 

az alkotó embernek mi öröme van 
abban, ha megépíti a ki tudja hányadik 
lapostetős, toló-üvegfalas, betonpadlós, 
terep felett lebegő családi házat, amely 
csupán egy hatalmas üveg falon át fo-
gadja be a környezetet, illetve annak egy 
nézetét? a médiában szereplő, kis lépté-
kű épületek zöme ezt a tren det képvise-

li, szöges ellentétben a köz ízléssel. persze 
a közízlés rászolgál arra, hogy ne legyen 
hivatkozási alap, hiszen a cool elitépíté-
szet mellett kifejlődött egy igen silány, 
tömeges átlagépítészet, dettre Gábor 
filmrendező meg fogalma zásával „…a 
tőkehiánnyal indokolt olcsó alapanyagok, 
a gyakorlatiassággal magyarázott igény
telenség és az egész országra jellemző fá
sultság az elsődleges minőségei”. 

az építészeti minőségekre fogékony 
középosztály mai igényszintje legfel-
jebb a külföldi példák reprodukálásáig 
ér az ultramoderntől a gagyi álmediter-
ránig. de ott van a másik szélsőség is, 
amely világnézeti/politikai okokból kli-
sészerűen ragaszkodik a régieshez, a vélt 
magyaroshoz, bár életvitele meglehe-
tősen eltér a hagyományoktól.

mindkét magatartás a hagyománnyal 
való szakításról szól. egyfelől tagadja a 
hagyományos formai jegyeket, a fejlődés 
esz méjére hivatkozva ódivatúnak, anak-
ronisztikusnak bélyegezve azt. (ezt ta-
pasztaljuk a miskolc környéki árvíz és a 
de ve cseri vörösiszap-katasztrófa utáni 
újjáépítés, a kós károly egyesülés által 
tervezett épületekről szóló beszámolók 
némelyikében. a kárpát-medence ar-

culatát évszázadokig meghatározó 
cse réptető-oromfal, mint építészeti alap-
elem mára gyakorlatilag nem comme il 
faut mértékadó építész körökben. külö-
nösen, ha díszített.

a másik oldalon viszont ott van a ra-
gaszkodás a formai elemekhez, amelyek 
klisészerűen, szerkezeti és használati 
szempontból nem konzekvensen jelen-
nek meg az épületeken. a hagyomány 
nem kapcsolódik szervesen a huszadik 
századi ember életébe. 

Itt érkeztünk el a szerves építészethez, 
amennyiben annak jövőjét, cselekvési 
terepét ez a helyzet jelöli ki. a legna-
gyobb feladat az épített emberi környe-
zet alapelemeinek, ideájának újradefiniá-
lása, de leginkább néhány új viszonyítá-
si pont  teremtése. Valahogy úgy, mint 
annak idején makovecz Imre tette lakó-
előteres/lakókonyhás épületeivel, – ér-
vényesítve a centralitást az alaprajzban, 
a vertikalitást a térszervezésben.

az ókori indiai hagyományban a smrti 
(„emlékezett”, „emlékezet révén feleleve-
nített”) előtt állt a sruti („hallott”, „kinyilat-
koztatott”). a smrti esetében nem me-
tafizikai értelemben vett emlékezésről 
van szó, az emlékezet itt általános érte-
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lemben jelenik meg. „alkalmazott”, vala-
mely „alkalmazásban” megjelenő emlé-
kezet révén felsejlő tudás a smrti; szem-
ben a srutival, ahol a metafizikai tudás 
és emlékezet csaknem közvetlen kinyi-
latkoztatása lenne fellelhető. ezek az  
emlékezet szövegei az isteni kinyilatkoz-
tatással szemben. azaz a megőrzött 
tár gyak és lejegyzett szokások, az azokat 
létrehozó örökké eggyel szemben.

a smrti, azaz a formai kincs elvesztése 
természetes folyamat. a sruti a tradicio-
nális társadalmakban mindig megma-
radt és formálta a hagyományokat, a 
tárgyal kotást, a mindennapi életet. en-
nek elvesztése végzetes. oka a centrum 
elvesztése, a vertikalitás, a szellemi iden-
titás elértéktelenedése, illetve ezek érté-
kelésére való képtelenség.

az eddig felvázoltak érzékeltetik azt a 
kontextust, amely felől engel mann ta-
más építészetéről és  nagytarcsai házáról 
szólni szeretnék. a mai magyar építészet-
ben makovecz Imre követői között látok 
alkotókat, akik rendelkeznek a cent rum, 
a vertikalitás ismeretével, azzal a tehet-
séggel, elkötelezettséggel és érdekérvé-
nyesítő képességgel, amellyel a fentiek 
értelmében  nagybetűs építészet helyé-
re zökkenthető. ők azok, akik csendes 
állhatatossággal végzik dolgukat, háza-
kat terveznek, és igyekeznek maximalis-
ta mó don megvalósítani őket. Fát, téglát, 
követ és cserepet használnak, ami a 
kárpát-medencében szinte min denhol 
fellelhető. nem csatlakoznak nemzet-
közi trendekhez, az újat kétkedve fogad-
ják, de nem zárkóznak el tőle. nem teo-
retikusak, az építészetet szakmaként 
fogják fel. a múltból éppen annyit men-
tenek át, amennyi az otthonossághoz, 
a megnyugváshoz szükséges. nem vi-
lágmegváltók, de magabiztosságuk a 
legkézenfekvőbb szerkezetekhez való 
művészi hozzáállásban elragadó. 

*

Bruce allsop Merre tart az építészet? című 
kötetében részben marc-antoine lau-
gier tizennyolcadik századi jezsuita teo-
retikus gondolataira támaszkodva az 
építészet három alapelemét különböz-
teti meg: a sátrat, a kis kunyhót (aedicula) 

és az oszlop(okon nyugvó gerenda) al-
kotta emlékművet (trilithon). a sátor a 
lehatárolás legelemibb, anyagi megnyil-
vánulása, míg az aedicula, azaz a hajlék 
már reflektál a környezetre és a benne 
lakóra, valamifajta lelket nyugtató har-
móniát sugároz. az emlékmű a szellem 
szintjére emelkedik, amennyiben szak-
rális eseményekre, vagy egy adott kö-
zösség fontos közös cselekedeteire em-
lékeztet. e három kategória könnyen 
megfeleltethető a test, lélek, szellem 
hármasának. 

napjaink átlagépítészete tulajdon-
képpen a sátorépítészet eredeti megfo-
galmazásával vág egybe, amennyiben 
elsődleges feladata a személyes élettér 
lehatárolása, primer funkciók kielégíté-
sével, mindenki számára elérhető (azaz 
megfizethető) anyagokból és szerkeze-
tekből. ezzel parallel az összes spekulá-
ciós építés az irodaházaktól a bevásár-
lóközpontokon át, a bármilyen funkció-
jú csarnoképületekig. 

másfelől mind jellemzőbb a múzeum-
építés, amely a hideg szellemet foglalja 
magába, mind sterilebb keretben. Ham-
vas Béla mondja, hogy az a kor, amelyik 
múzeumok építésével van elfoglalva,  a 
végóráit éli. Hiszen a fentiek értelmében  
a múzeumban a kiüresedett szellem, a 
smrti néz szembe velünk. 

leghatározottabb véleményem, és ez 
írásom legfontosabb alaptézise: a szer-
ves építészet elsődleges referenciája ne 
a szellem (és természetesen ne az anyag) 
építészetének művelése legyen!

Vándorépítészként makovecz Imrétől 
hallottam a mondatot: a lélek híd, amely 
a testet és a szellemet, azaz az anyagot 
és a gondolatot összeköti. (Julius evola 
tradicionalista gondolkodó megfogal-
mazása szerint „a lélek a személyiség 
voltaképpen természetfeletti eleme”.) ez az 
alappont, amelyhez a szerves építészet-
nek le kellene cövekelnie, és itt látom 
úttörő építészeink munkásságának leg-
főbb értékét. a szerves építészet a lélek 
építészete. kortól és léptéktől függetle-
nül, az aedicula, a környezetével össz-
hangban létező, az ember befogadásá-
ra váró hajlék, ha úgy tetszik a családi ház, 
illetve a családias közösségeket befoga-

dó közösségi épület az alap. ezek építé-
se nem ideológiai rátermettséget, in-
kább állhatatosságot kíván. egy fajta 
egyensúlyozást a szerethetőség és a 
megépíthetőség határán. ezt láthattuk 
megvalósulni a közelmúlt kárpát-me-
dencei katasztrófái utáni, a kós károly 
egyesülés tagjai és vándorai által leve-
zényelt újjáépítési munkák során. 

építészeti kiútkísérleteinknek nem le-
het köze semmilyen regionalizmushoz. 
legfeljebb az eredeti Frampton-i kritikai 
regionalizmushoz, de semmiképpen a 
közelmúlt provinciális tanulmányaiban 
egyfajta gumifogalomként használt és 
a legtöbbször valamilyen (nem szándé-
kolt fosztóképzőként működő) előtag-
gal ellátott regionalizmushoz, amellyel 
a szerzők az általuk preferált építész, 
építészeti irányzat imádott európai fő-
áramba kapcsolására törekszenek .

több köze lehet a Wesselényi-Garay 
andor által megfogalmazott posztorga-
nikus építészetfelfogáshoz, amely (erő-
sen leegyszerűsítve) a tégla használatát 
látja a legerősebb, identitást teremtő 
gyűjtőeseménynek a magyarországi-
ként tételezhető kortárs építészek köré-
ben.

a tégla magában hordozza mindazt, 
ami szellemi volt az elmúlt ötezer év 
építészetében. a tégla használata ma 
kevéssé indokolható anyag szerűségi 
vagy szellemi okokkal, sokkal inkább 
lelki vonzódással, illetve a helyhez való 
kötődés szándékával. a tégla egyszerű, 
ugyanakkor igen játékos megformálá-
sok is elérhetők vele. ez engelmann ta-
más építészetének egyik védjegye. Ha-
sonlóan a kárpát-medencében hagyo-
mányos, néhány elemmel egyedivé 
va rázsolt látszó tetőhöz, a cserépfedés-
hez és a már említett centrális alaprajzi 
szervezéshez. ezek olyan vonások, ame-
lyek az itt bemutatott épületben fellel-
hetők. 

a házat fotókról már korábbról ismer-
tem, ösztönösen éreztem kitüntetettsé-
gét, és hogy lesz még dolgom vele. a 
helyszínen járva, a tulajdonosokkal talál-
kozva azonban minden eggyel maga-
sabb polcra került. egy igazi emberi 
tör  ténettel ismerkedtem meg.
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tatással szemben. azaz a megőrzött 
tár gyak és lejegyzett szokások, az azokat 
létrehozó örökké eggyel szemben.

a smrti, azaz a formai kincs elvesztése 
természetes folyamat. a sruti a tradicio-
nális társadalmakban mindig megma-
radt és formálta a hagyományokat, a 
tárgyal kotást, a mindennapi életet. en-
nek elvesztése végzetes. oka a centrum 
elvesztése, a vertikalitás, a szellemi iden-
titás elértéktelenedése, illetve ezek érté-
kelésére való képtelenség.

az eddig felvázoltak érzékeltetik azt a 
kontextust, amely felől engel mann ta-
más építészetéről és  nagytarcsai házáról 
szólni szeretnék. a mai magyar építészet-
ben makovecz Imre követői között látok 
alkotókat, akik rendelkeznek a cent rum, 
a vertikalitás ismeretével, azzal a tehet-
séggel, elkötelezettséggel és érdekérvé-
nyesítő képességgel, amellyel a fentiek 
értelmében  nagybetűs építészet helyé-
re zökkenthető. ők azok, akik csendes 
állhatatossággal végzik dolgukat, háza-
kat terveznek, és igyekeznek maximalis-
ta mó don megvalósítani őket. Fát, téglát, 
követ és cserepet használnak, ami a 
kárpát-medencében szinte min denhol 
fellelhető. nem csatlakoznak nemzet-
közi trendekhez, az újat kétkedve fogad-
ják, de nem zárkóznak el tőle. nem teo-
retikusak, az építészetet szakmaként 
fogják fel. a múltból éppen annyit men-
tenek át, amennyi az otthonossághoz, 
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*
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a megbízók szempontja a tervező 
kiválasztásakor az volt, hogy olyan házat 
kapjanak, amilyen senki másnak nincs. 
a keresés nem két napig tartott, ám en-
gelmann tamás megtalálásával min den 
kétség eltűnt. 

a tervezési folyamatot a fokozatosan 
mélyülő bizalom jellemezte, így az nem 
állt meg az építészetnél, hanem kisebb 
belső feladatokban a mai napig tart. a 
kétlakásos épület sajátosan alkalmazko-
dik környezetéhez, a budapesti agglo-
merációra jellemző új telep értéktelen 
építészeti miliőjéhez. nem beszélhetünk 
klasszikus kontextusról, saját belső viszo-
nyítási pontokat talált a tervező. 

az utcai és az északi telekhatár felé 
(talán éppen a kontextus részbeni eluta-
sításaként) zárt az épület, ami a kárpát-
medencei építési hagyományra jellem-
ző, bár a vakolt és látszó tégla falfelületek 
játékosan formáltak. az utcai oldal meg-
idézi a környék újgazdag villáira jellem-
ző szimmetriát, amennyiben középten-
gelyét kijelöli egy nagy (nem típus-) 
ga rázsajtó. az utcai homlokzatnak szer-
ves része a kerítésfal, ami érvényesülni 
hagyja az épületet. a kerítéshez kapcso-
lódó, legyezőszerűen kinyíló támfalak 
kijelölik a két lakás bejáratát és előreve-
títik az épület belső térszervezését. 

a bejáratok mögött található lakások 
alaprajzai pedánsak. Ha elvonatkozta-
tunk a falak szeszélyes vonalvezetésétől, 
tanítható konfigurációkat kapunk mind-
két oldalon. ezt még értékesebbé teszi 
a tökéletes terepre ültetés, gyakorlatilag 
minden centiméter szintkülönbséget 
értőn használ ki az első ránézésre síknak 
tűnő duplatelken.

a földszinti lakásrészek meglehetősen 
egyívásúak, mégis elkülöníthetők. a ki-
szolgáló és alárendeltebb helyiségek a 
hideg oldalra kerültek; a jó tájolású, kert-
kapcsolatos részeken van a nappali ét-
kezőkonyha szerves tércsoportja. ezek 
gyakorlatilag teljesen megnyílnak a kert 
felé, a kint és a bent határa eltűnik. nem 
úgy, mint sok mai modern épületben, 
ahol a hatalmas üvegek az elérhetetlen 
távoli panorámát, extrém természeti 
környezet képét hozzák be az épületbe. 
a tulajdonosok saját keze által sok törő-

déssel kialakított és ápolt kerttel való 
kapcsolat itt valós, kihasználható. ezt a 
kihasználhatóságot növeli a látszólag 
öncélúan hullámzó üvegfal, amely azon-
ban figyelembe veszi a használat szem-
pontjait, illetve a nap járását, megfelelő 
árnyékolást biztosítva nyá ron és megfe-
lelő benapozottságot hagyva télen a 
csupaüveg helyiségekben.

mindkét lakásnak van egy-egy gyúj-
tópontja, történetesen a lépcsők, illetve 
azok közepében, vagy környezetében 
egy-egy különleges téglapillér, amely 
egyszerre szerkezeti és belsőépítészeti 
elem. ezekre nagyon jól fűződik rá a két 
épületrészt félig deklaratívan, félig rej-
tetten összekötő, töretlen alsó síkkal 
végigfutó, szélein hangsúlyosan meg-
formált vasbeton födémlemez, amely a 
galériás részeken megmutatja magát, 
míg a kiszolgáló helyiségekben csak 
csendben szolgál, mintegy ellenpontja-
ként a töredezett téglafalaknak és üveg-
felületeknek.

a tetőtér alaprajzában már jelentőseb-
bek az eltérések a két család tagjainak 
különböző igényei miatt. a déli lakás 
hálószobái benyúlnak a gépkocsitároló-
műhely fölé, amely a földszint közepét 
foglalja el és első ránézésre kicsit disszo-
nánsan hat egy szerves építészeti alko-
tásban. ám a megoldás megnyugtató, 
mivel ez a tér nem garázs (csak a terve-
ken volt az), hanem a családfő műhelye, 
ahol az épület számtalan saját kivitele-
zésű belső eleme készült. e központi 
helyzetét jól illusztrálja a nagy gonddal 
készített, koptatott márvány burkolatá-
nak szimbolikája is.

engelmann tamás épülete organikus, 
amennyiben bizonyos nézeteiben ant-
ro pomorf, illetve magán viseli az építé-
szeti iskola összes formai elemét az íves 
vonalaktól a természetes anyagok hasz-
nálatáig. Ugyanakkor számomra fonto-
sabb, hogy szerves is, mivel érzékenyen 
reagál (természeti és épített) környeze-
tére, értőn megidézi a hagyományos 
építészetet, ugyanakkor tökéletes élet-
teret nyújt két mai életet élő családnak. 
mindemellett virtuóz részletképzésével 
méltón követel helyet magának napja-
ink meghatározó épületei között.
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LELKESEREDéS
sáros lászló

Le van a falu gatyásodva, 
olyan szegény emberek laknak itt, 

hogy van, akinek szomszédja sincs!
(Fehér Béla: Szilvakék paradicsom

elcsípett mondatok 4.. m. n. 2011. 06 1.)

má’ megint túl korán örültünk. mer’ úgy 
tudtuk, hogy mostantól minden más 
lesz. azt’ nem lett. Úgy szerettünk volna 
bekerülni mi is a pártok programjába, 
de az csak álom volt. meg maradt is. 
építészet? az meg mi? szóval a pártok 

„le se írtak” minket. de meg, ha oda nem, 
hát az új alkotmányba, mer’ az – úgy 
tudom, – mindenkié. és ha mindenkié, 
akkor az enyém is. Ha meg az enyém is, 
akkor én is beleférhetek. így lehetek 
mindenkié. na persze szellememmel. 
(mielőtt valaki elkezdene szellemesked-
ni.) na, de oda se fértünk bele. akár hiszik, 
akár nem, ha az építészet szót beírjuk a 
keresőbe, egy kukkot se „szól”. az építés, 
mint olyan (milyen?) szót, ha beírjuk, 
akkor a 38. cikk (4) bekezdésében buk-
kan fel először (meg utoljára) de ott is 
csak szóösszetételben, nevezetesen 
imígyen: „(4) nemzeti vagyon átruházá-
sára vagy hasznosítására vonatkozó 
szerződés csak olyan szervezettel köt-
hető, amelynek tulajdonosi szerkezete, 
felépítése, valamint az átruházott vagy 
hasznosításra átengedett nemzeti va-
gyon kezelésére vonatkozó tevékeny-
sége átlátható.” azt’ ennyi.

ám lett nekünk nemzeti építésügyi 
Fórumunk. na, az meg még csak a vidám 
dolog. ott aztán nem sírhatunk, hogy 
elvétve látni csak építészt. ott van a szak-
ma „áprájá, nádjá”. Csak éppen senki nem 
tudja, hogy miért. nekem meg „beszólt 
a kisördög”, hogy tán éppen ezért. mit 
mondjak, el is maradtak ezért sokan. 
miközben meg mások jöt tek sokan, akik 
meg azt nem tudták, hogy miért. ne-

kem igazán akkor lett (m)elegem, ami-
kor a – mert ne szóljak sem mit, hisz én 
az V/1-es és az V/2-es albizottságnak is 
tagja vagyok (és ez egyáltalán nem a 
dicsekvés helye és ideje) – szóval a 
maBIsz (tetszenek ugye tudni, hogy az 
mi, mert ha nem, hát segítek, szóval az 
ötpontos biztonsági zárról csak beugrik 
valami, nem?) meghívott bennünket. 
összes termeikbe. köszönjük szépen. 

na, mert ez a mi római ötös bizottsá-
gunk nem kevesebbet markol, mint a 
Jogosultsági rendszer, az oktatás, to-
vábbképzés, illetve a szakképzés körét. 
a tervezői jogosultsághoz pedig hozzá-
tartozik a tervezői felelősségvállalás is, 
ami elképzelhetetlen tervezői felelős-
ségbiztosítás nélkül. ezzel aztán el is le-
hetett terelni a figyelmet a nálunk „ki 
tervezhet, mit tervezhet” kérdéséről. 
ami fontos kérdés, ha nem a legfonto-
sabb. (Ha nem is norman Fosternek, 
avagy zaha Hadidnak.) legalábbis hi-
hetnénk. de nem. mert az „europúnó-
ban”ez nem így van. a gyeplő ekkor 
nyerte el új helyét a lovak között. és az-
óta is ott van. na, mert mi dolog az, hogy 
a magyaroknál volt a vezető tervező 
intézménye. Hát az ne legyen! mert 
abból egészen fals dolgok is előbújhat-
nak. mint mondjuk a félrevezető tervező. 
az oda vezető út felében meg mondjuk, 
félvezető. aminek semmi köze a felve-
zetőhöz. szép is ez a magyar nyelv. na, 
szóval, ha nem kell vezető tervező, úgy 
sokkal egyszerűbb munkához jutni. 
mert senki nem vezet senkit. se félre, de 
előre se. lehet, hogy itt van a baj. mert 
így sincs munka. nekünk nincs. mosta-
nában nem lett. de „lett zeppelin”. és 
most azért kell küzdenünk, hogy ebben 
az ínségben nehogy valami orbitális 
baromság épüljön. de persze az mind 
semmi, mert annak előtte bontani kell. 

le kell(ene) bontani, mondjuk Gulyás 
kefi házát, a Chemolt? tényleg minden-
ki megőrült? Itt mindent lehet, miköz-
ben semmit nem lehet, ahhoz, hogy 
mindent lehessen?

szóval néF. az oszd meg a szakmát és 
uralkodj. oszt jól van. tisztelettel felhí-
vom az éppen erre utazó szakmabéliek 
figyelmét, hogy itten ám most ez törté-
nik. se több, se kevesebb. de kell annál 
több, hogy a szakma megint úgy érzi, 
hogy hülyének jók? Vagy kevesebb is 
elég? és akkor még nem beszéltünk a 
nagy kedvencről, a Gazdasági Verseny-
hivatalról. ki is ott egy emblematikus 
szakmabéli? na, ugye. mert azt sem 
tudjuk, hogy kikből állnak. mért, tudjuk? 
tessen megnézni a honlapjukat! mint a 
mindig és mindenhol kitakart arcú 

„közrendőr”. a vadonatúj országos főépí-
tészről meg elhíresztelik, hogy olyan 
pá lyázatot „adott közre”, amilyenen an-
nak előtte esze ágában sem lett volna, 
még ebben az ínségben sem, elindulni.

kétségtelen, aki tud, dolgozzon. éljen 
meg a saját munkájából. például abból, 
hogy építész. meg tetszenek tudni 
mondani, hogy mit tervezzen? a világ 

„boldogabb felén” (ha ilyen van még) 
ilyenkor lehetett a legolcsóbban „szelle-
mi tőkéhez” jutni. Hogy, ha majd valami 
világcsoda kapcsán lesz újra hitel, hitele 
a munkának, hitele hivatásunknak, úgy 
lehessen (vala)melyik fiókot kihúzni. 
mert a pénz nem vár. türelmes tőke 
nincs. és mivel a tervezés amúgy is cse-
kély töredéke a beruházásnak, viszont 
az általa megszerezhető előny óriási, hát 
most kellene a „világmegváltó” terveket 
elkészíttetni. mert ennyivel tartozunk az 
országnak. mert ennyivel tartozik az 
ország nekünk. na, ez az igazi „körbetar-
tozás”. „az ám, Hazám!”

 Budapest, 2011. július 21.

terVezőI Gondolatok

a ház sarkán a tető kialakítása engem 
egy madár farktollazatára emlékeztet, 
hiszen maga a cserépfedés is a tollazat 
logikáját követi. a tető kialakításánál ál-
talában hajlatok kialakítására törekszem, 
a domborulatokat lehetőleg kerülöm, 
mivel a fedés logikájából számomra ez 
következik. a domborulat fedéséből 
könnyen egy felborzolt tollú madár le-
het. kerülöm a vápák kialakítását; ahol 
csak lehet, a cserép folyamatos átfedé-
sére törekszem. ezekből a torzfelületek-
ké alakuló átmenetekből jön létre a tető 
formája, ahogy a tollak lefedik egy ma-
dár organikus testformáit. 

Van, amikor a madár kifeszíti a szárnyát 
– épületszárnyak; van, amikor megreb-
benti a szárnyát – néhol finoman meg-
emelkedik a tető. a kiterjesztett szárny 
mindig vékony, szinte hártyaszerű – a 
fal ból kiálló tetőszerkezetet a szélén 
mindig elvékonyítom. az épületsarkok-
nál az utolsó szarufák mindig húzottak, 
mint a lépcsőfokok. ezt egyébként már 
a régi százéves fedélszékterveken is így 
csinálták, ugyanis statikailag is jobb így.

Van egy másik megközelítési mód is: 
a tervezés első lépésében csak alapraj-
zot tervezek. a környezet és a tervezési 
program összhangja az elsődleges. még 
fogalmam sincs, hogy fog kinézni a ház. 
nem ragaszkodom mindenütt a derék-
szöghöz – a természetben is ritka. 

a következő: amikor a földből kinőnek 
a falak. lehetőleg kerülöm a házszerű, 
összefüggő falakat. kerülöm a hagyomá-
nyos értelemben vett ablakokat. Inkább 
réseket hagyok, vagy megszakítom a 
falazatot. 

a földből kinövő falakat olyanoknak 
képzelem, mintha valami tektonikus erő 
hatására jöttek volna létre – ferde falak, 
ferde tégla-, vagy kősorokkal. mint a 
kő bányában a sziklafalak. 

az így kialakuló organikus struktúrára 
terítek egy leplet, ami mindezt lefedi. ez 
a lepel néhol leér a fölre, néhol egy-egy 
fal magasra emeli. ekkor nyeri el a ház a 
végső formáját.
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