A szerves építészet oktatása
a Műegyetemen
A múlt század 80-as éveinek elején a
Bercsényi Kollégiumba hívták Mako
vecz Imrét, egy kötetlen beszélgetésre.
Makovecz abban az időben marginális
helyzetű építész volt, de különös, jórészt ismeretlen szemléletmódja kíváncsivá tett minket, akkori hallgatókat. Az érdeklődést az is növelte, hogy
az egyetemi oktatók többsége elutasító volt a munkáival szemben, ha
emlegették is, azt elsősorban negatív
előjellel tették. Makovecz a kollégiumi
beszélgetésen saját világlátásának
forrásait ismertette, mindenekelőtt
Wright-ot és Steinert. Wright természetesen mindenki által ismert volt, Stei
nerről azonban senki sem hallott. A
hallgatók kérték Makoveczet, hogy
beszéljen részletesen Steinerről, érez-
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ték, hogy annak az értékrendnek, amit
Makovecz képviselt, fontos eleme Ru
dolf Steiner életműve. Makovecz a
kérést elutasította, mondván: Steinerről
nem lehet egy beszélgetés keretében
érdemben szólni, ha valakit komolyan
érdekel a steineri világ, akkor szívesen
szervez erre egy több alkalomból álló
előadássorozatot, amelyet nem is ő,
nem is egy építész, hanem egy olyan
ember fog tartani, aki tudományos
alapossággal képes az életművet bemutatni. Ezekből a – Kálmán István által
tartott – előadásokból, találkozókból
indult az a Steiner-kör, mely csírájául
szolgált a legelső, Makovecz által veze
tett magán-tervezőiroda megalakulásának. A Steiner-kör azonban – az ezzel
párhuzamosan induló visegrádi tábo-

rokkal együtt – már az egyetem falain
kívül szerveződött.
Az egyetem és a szerves építészet
távolsága a rendszerváltás után sem
csökkent, ami köszönhető volt annak,
hogy Makovecz erőteljesen képviselte
az oktatási és tanszéki struktúra átalakítását. Nem értett egyet a sztálinistának nevezett tervezési tanszéki rendszerrel, amely funkcionális felosztást
mutatott (Lakó, Közép, Ipar tanszék). A
viszonylag nagy létszámú tanszékek
helyett kisebb, néhány fős tanszékeket
javasolt, melyek élén egy határozott
karakterű építész állna, akinek szemlélete jellemzi a tanszék irányvonalát. Az
egyetem az átalakítási javaslatoknak
ellenállt, így a megváltozott politikai
környezet sem hozott érdemi változást

az akkor már nemcsak a Makovecz
nevével fémjelzett építészeti irányzat
és az egyetem viszonyában.
A 2000-es évek elején az akkori dékán, Lázár Antal megkérdezte Mako
vecz Imrét, elfogadna-e egy felkérést
a szerves építészet oktatására egy választható tárgy keretében. Már a felkérés is heves vitákat gerjesztett, az oktatók egy része attól félt, hogy a résnyire kinyitott ajtón belépve, az eddig
elutasított szemlélet fokozatos térnyerésével zavart fog okozni a koherens
műegyetemi oktatásban. Jellemző,
hogy tanszéki kollektívák utasították
el azt, hogy a tervezett választható
tárgynak egyetemi gesztorai legyenek.
Lázár végül a Lakóépülettervezési
Tanszéket kérte fel a tárgy gondozására, a kidolgozás után 4 félévesre duzzadt anyag másik adminisztratív gazdá
ja a Középülettervezési Tanszék lett.
A kezdeti félelmek oldódtak, majd
elmúltak, mikor kiderült, hogy a Szerves építészet c. tárgy pontosan azt a
feladatát tölti be, mely általában egy
választható tárgy feladata: az ilyen
irányú érdeklődéssel bíró hallgatók

kielégítése. A tárgyat szemeszterenként kb. 60 hallgató veszi fel; elmondásuk szerint nemcsak azok, akik közel
érzik magukhoz ezt az építészeti irányzatot, hanem azok is, akik – bár távol
áll tőlük a szerves építészet formanyelve – nemcsak a (sokszor méltatlan)
szakmai vitákból, félmondatokból
akarják megismerni a magyar építészet
egyik fontos tényezőjét. Nem az egyetemi oktatás részeként, de a tárggyal
szoros összefüggésben, némiképp a
visegrádi táborok mintájára, újraindult
a nyári építőtáborok gyakorlata is: a
hallgatók nem egy építési részfeladatot, hanem – saját tervük alapján – egy
komplett építményt (legutóbb egy
Devecserbe készült játszóteret) építenek meg, az építés igazi katarzisával.
A több éve futó képzés mára egy
elfogadott, a hallgatók által tudatosan
választott és megbecsült részévé vált
a műegyetemi építészoktatásnak, de
a falak nem omlottak le körülötte: nincs
átjárás a tervezésoktatás fő irányvonala, kánonja és a szerves építészet szem
lélete, építészeti megjelenése között.
Rizikót vállal az a hallgató, aki ezt a

szemléletet és formanyelvet akarja
felmutatni a féléves tervében, mert
sikert csak egy minden tekintetben
magas színvonalú, önmagával konzekvens, a szerves építészet legjobb példáihoz mérhető alkotással érhet csak
el, ami egy több éve praktizáló építész
számára is nehéz feladat.
Szándékosan nem beszéltem a szer
ves építészet oktatásának tantárgyi
felépítéséről, az előadások és gyakorlatok tartalmáról, a meghívott előadókról, az építőtáborok után kapott,
meleg hangú köszönő levelekről, ill. a
pozitív hallgatói visszajelzésekről –
ezekről hitelesen csak a tárgyat irányító, a szerves építészetet a gyakorlatban
is művelő építészek (Turi Attila, Cser
nyus Lőrinc, ill. korábban Siklósi József)
szólhatnak. Makovecz már a képzés
kezdetén is csak egy-egy előadást és
gyakorlatot tartott félévenként, halálával a tárgy oktatói mégis reménytelenül egyedül maradtak; az ő erőfeszítésüktől függ, hogy a szerves építészet
szemlélete továbbra is hitelesen jelenjen meg a hallgatók előtt.
Perényi Tamás, tanszékvezető
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BME szerves építészet
oktatás 2003-2011
A műegyetemi szerves építészet oktatásra Lázár Antal tanár úr, akkori dékán
kérte fel Makovecz Imrét, orvosolandó
azt a tarthatatlan és érthetetlen helyzetet, hogy a világhírű Mesternek nincs
megjelenési lehetősége az intézményben. A felajánlott lehetőség heti 2 kre
ditpontos előadás és gyakorlat megtartására szólt. Az oktatási program
irányelvét a Mester a hitelesség és a lá
tókör szélesítéseként határozta meg.
Az oktatás három szemeszterben
folyik. Az előadások témájának, hangvételének kialakításakor figyelembe
kell venni a jelenlegi – megítélésem
szerint süllyedő – oktatási környezet. A
kreditrendszer nem teszi lehetővé az
egymásra épülő oktatási fázisokat, az
az mindenki akkor veszi fel az egyes
tárgyrészeket, amikor akarja. Az oktatás egy végigtanult nap végén, 5 órakor kezdődik, fáradt és koncentrációra
korlátozottan alkalmas hallgatók részére. Az egyetemi feladatok a szemesz
ter második felében olyan mértékig
borítják el a diákokat, hogy aktivitásuk
erősen csökken.
A vizuális spam univerzuma sajátságos tudatállapotot hozott létre a fiatalokban: nem észlelések, csak flash-ek
jutnak el hozzájuk. Pillanatnyi benyomások nem alkalmasak a megismerésre, illetve sorvezető hiányában nem
lehet rendszerbe illeszteni azokat, he
lyette végtelenül egyszerű, szinte már
csasztuska szintű gondolati formákba
töltődnek. Ennek a tudati közegnek
éles ellentéte is jelen van: a mindenre
kiterjedő, egzisztenciális érzékenység
és vágyakozás. Erre lehet építeni, így
az előadások lényege a személyes hitelesség és az érdekességbe burkolt
gondolati mag. Az a mag, melyet képszerűen, immaginatív megjelenéssel
lehet kifejteni, s melyből képszerű be
nyomás képes megmaradni néhány
hallgatóban.
A nyolc éve folyó oktatás első szemeszterében különböző szemlélet-
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módokat tárunk a hallgatóság elé: szó egy lakóközösség épüléséhez is hozzá
van a századforduló szellemi mozgal- járulnak. Annak a közösségnek adnak
maira alapuló építészetéről, szecesszió tápláló erőt, akik ezt kézzelfoghatóan
ról, a Goetheanumról, megalitikus viszonozták figyelmességgel, kedveskultúráról, Wright Taliesin-jéről, a táj- séggel, elemózsiás kosárral.
építésről. A második félév a nyári épíKivételes alkalom egy ilyen építés
tőtáborra való felkészülés jegyében folyamata, melyben az ismeretek a tett
telik. Előadások hangzanak el a visegrá – tudás – tapasztalás hármasságán ke
di, elzászi építésekről, Hübner stuttgar- resztül rögzülnek. Ezek nem elvont,
ti oktatásáról. A harmadik szemeszter- intellektuális ismeretek, hanem tapaszben a KKE építészirodáinak bemutatá talások:
sa mellett a főépítészi munkáról hall- • A féléves tervet elkészítve szembehatók beszámolók.
sülni kell a többi tervvel. SzembesülAz előadásokhoz kapcsolódóan sze
ni mások (és önmaga) képességeivel,
meszterenként 2-3 kisfeladatot kell
erényeivel és hibáival. Szavazni kell,
teljesíteniük a hallgatóknak. Például a
azaz fel kell ismerni a minőséget, egy
századfordulós Gerle-előadáshoz kapben reálisan minősíteni saját macsolódóan megadott lista alapján tagunkat.
nulmányt kell írni egy épületről és • Felismerni azt, hogy a tervezési folyaszabadkézi rajzot készíteniük annak
matokban milyen erők működnek:
három részletéről. (A feladatkiírás olyan,
meddig a demokrácia és mikortól a
hogy a helyszín meglátogatása nélkül
hierarchia. (Más szóval a szellem hinem lehet teljesíteni.) Ugyanígy Pon
erarchikus tulajdonságának felismegor statika előadásához – Makovecz
résén alapuló demokratikus műköszerkezetei, mérnöképítészet, Calatra
dés tapasztalata.)
va – csatlakoznak a szerkezetmodellek: • Aki elnyeri a kiválasztást, leginkább
adott mennyiségű papírból kell hidat,
kötelezettséget nyer: neki kell irányítornyot, konzolt, vagy arcot takaró, ka
tania az építést. A nyereség „csak”
raktert kifejező teherbíró kalapot készí
befelé fénylik, kifelé gond, aggodateni. Vannak kreatív feladatok: agyag
lom, kötelesség.
modell-készítés Asmussen modorában, • A valódi cél kettősnek látszik. Egyrészt
vagy tojásdobálás Scherer módra: író
egy építészeti gondolat – komprolapba csomagolt tojás három méterről
misszumokkal terhes – maradéktaleejtve.
lan megvalósítása, másrészt a haszAz oktatás kiteljesedése a negyedik
nálók tökéletes kiszolgálása. Valójáéve folyó nyári táborok, amelyek jelenban ez abban a pillanatban, amikor
tőségét elsősorban az atomizált, szétegy busznyi óvodás rászabadult a
szakított emberek közösségbe szerveFecskevárra, a két dolog eggyéolvadt,
zésében látom. Mindemellett termémint ahogy az épület- és közösségszetesen ezek szakmai munkák: az
építés is egy kerek történet lett.
építés történetének átélése, az alkotás • Minden csapatmunkához kell vezető.
gyötrelme és nagyszerűsége alapvető
( Ez nem lehet a tanár, az ő szerepe
ismereteket ad a résztvevőknek.
csak a segítő lehet.) Meg kell találni
Plesz Antal – a magyar építészet igri
a megfelelő embert vagy embereket,
ce – azt mondja az építészeti műhelykiknek személyisége, akarata képes
ben az építészet csak apropó, a valódi
összetartani egy csapatot.
cél az emberépítés. Folytatva a gondoA kalákajellegű építésben alapeleme
latot: az építés végső célja a közösség- egy szellemi hitelezés. Az előző társaépítés. A nyári egyetemista táborok ságba vetett bizalomból él és a követvégső értelme egy közösség felépítése. kező csapat munkáját megalapozó
Ez a közösség egyrészt a nagyszerű bizalmat építi.
hallgatók csapata, akik munkájukkal
Turi Attila, építész

Szerves építészeti tábor
Sárospatakon
A ’80-as években néhány műegyetemi
hallgató úgy döntött, hogy az egyetemen hallottak mellett másik alternatívát keres, mert az oktatott tárgyak nem
elegendőek a szakma magas szintű
megismeréséhez. Makovecz Imréhez
fordultak, s ő tudta, hogy a diákoknak
mire van szükségük: építésre. A magukéi közül legjobbnak választott tervet
megépíteni a két kezükkel, hogy megismerjék az építőanyagokat, „hogy ne
vágják egymás lábába a baltát”, hogy
megéljék az építés drámáját.
A Visegádi Táborok azóta legendává
lettek, s az ott alkotó fiatalok közül
sokan elismert építészmesterekké vál
tak. A táborok megszűntével betöltetlen űr keletkezett, és sokan, sokáig
próbálkoztak szellemiségük újraélesztésével. A régi visegrádi fiatalok közül
néhányan kiveszik részüket az egyetemi oktatásból is; szerves építészeti
kurzusokat tartanak. Amikor 2007-ben
a hallgatók megfogalmazták egy új
építőtábor szervezésének gondolatát,
ők vállalták, hogy a mai hallgatóknak
is megadják azt a valamit, amit csak az
önálló építés élménye nyújthat.
Idén már joggal beszélhetünk tradícióról, hiszen már második éve érdemlik ki a BME hallgatói a sárospatakiak
tiszteletét és támogatását a következő
évi munkához.
A legfontosabb dolgok nem változtak Visegrád óta: szavazással, maguk
közül választják ki a diákok a megépítendő tervet (idén Kiss Marianna Fecs
kevár nevű játszótéri épületét), önmaguk építkeznek, mellette mulatoznak,
és az utolsó kalapácsütéskor kicsit kö
zelebb kerülnek saját maguk megismeréséhez, a szakma valóságához, a
közös munka kulcsához.
A Sárospataki Szerves Építészeti Tábor jelenleg az egyetlen olyan lehetőség a műegyetemi hallgatók számára,
ahol a tervezéstől az átadásig végigélhetik egy alkotás megvalósulását.
Csontos Gyula, egyetemi hallgató
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BME szerves építészet
oktatás 2003-2011
A műegyetemi szerves építészet oktatásra Lázár Antal tanár úr, akkori dékán
kérte fel Makovecz Imrét, orvosolandó
azt a tarthatatlan és érthetetlen helyzetet, hogy a világhírű Mesternek nincs
megjelenési lehetősége az intézményben. A felajánlott lehetőség heti 2 kre
ditpontos előadás és gyakorlat megtartására szólt. Az oktatási program
irányelvét a Mester a hitelesség és a lá
tókör szélesítéseként határozta meg.
Az oktatás három szemeszterben
folyik. Az előadások témájának, hangvételének kialakításakor figyelembe
kell venni a jelenlegi – megítélésem
szerint süllyedő – oktatási környezet. A
kreditrendszer nem teszi lehetővé az
egymásra épülő oktatási fázisokat, az
az mindenki akkor veszi fel az egyes
tárgyrészeket, amikor akarja. Az oktatás egy végigtanult nap végén, 5 órakor kezdődik, fáradt és koncentrációra
korlátozottan alkalmas hallgatók részére. Az egyetemi feladatok a szemesz
ter második felében olyan mértékig
borítják el a diákokat, hogy aktivitásuk
erősen csökken.
A vizuális spam univerzuma sajátságos tudatállapotot hozott létre a fiatalokban: nem észlelések, csak flash-ek
jutnak el hozzájuk. Pillanatnyi benyomások nem alkalmasak a megismerésre, illetve sorvezető hiányában nem
lehet rendszerbe illeszteni azokat, he
lyette végtelenül egyszerű, szinte már
csasztuska szintű gondolati formákba
töltődnek. Ennek a tudati közegnek
éles ellentéte is jelen van: a mindenre
kiterjedő, egzisztenciális érzékenység
és vágyakozás. Erre lehet építeni, így
az előadások lényege a személyes hitelesség és az érdekességbe burkolt
gondolati mag. Az a mag, melyet képszerűen, immaginatív megjelenéssel
lehet kifejteni, s melyből képszerű be
nyomás képes megmaradni néhány
hallgatóban.
A nyolc éve folyó oktatás első szemeszterében különböző szemlélet-
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módokat tárunk a hallgatóság elé: szó egy lakóközösség épüléséhez is hozzá
van a századforduló szellemi mozgal- járulnak. Annak a közösségnek adnak
maira alapuló építészetéről, szecesszió tápláló erőt, akik ezt kézzelfoghatóan
ról, a Goetheanumról, megalitikus viszonozták figyelmességgel, kedveskultúráról, Wright Taliesin-jéről, a táj- séggel, elemózsiás kosárral.
építésről. A második félév a nyári épíKivételes alkalom egy ilyen építés
tőtáborra való felkészülés jegyében folyamata, melyben az ismeretek a tett
telik. Előadások hangzanak el a visegrá – tudás – tapasztalás hármasságán ke
di, elzászi építésekről, Hübner stuttgar- resztül rögzülnek. Ezek nem elvont,
ti oktatásáról. A harmadik szemeszter- intellektuális ismeretek, hanem tapaszben a KKE építészirodáinak bemutatá talások:
sa mellett a főépítészi munkáról hall- • A féléves tervet elkészítve szembehatók beszámolók.
sülni kell a többi tervvel. SzembesülAz előadásokhoz kapcsolódóan sze
ni mások (és önmaga) képességeivel,
meszterenként 2-3 kisfeladatot kell
erényeivel és hibáival. Szavazni kell,
teljesíteniük a hallgatóknak. Például a
azaz fel kell ismerni a minőséget, egy
századfordulós Gerle-előadáshoz kapben reálisan minősíteni saját macsolódóan megadott lista alapján tagunkat.
nulmányt kell írni egy épületről és • Felismerni azt, hogy a tervezési folyaszabadkézi rajzot készíteniük annak
matokban milyen erők működnek:
három részletéről. (A feladatkiírás olyan,
meddig a demokrácia és mikortól a
hogy a helyszín meglátogatása nélkül
hierarchia. (Más szóval a szellem hinem lehet teljesíteni.) Ugyanígy Pon
erarchikus tulajdonságának felismegor statika előadásához – Makovecz
résén alapuló demokratikus műköszerkezetei, mérnöképítészet, Calatra
dés tapasztalata.)
va – csatlakoznak a szerkezetmodellek: • Aki elnyeri a kiválasztást, leginkább
adott mennyiségű papírból kell hidat,
kötelezettséget nyer: neki kell irányítornyot, konzolt, vagy arcot takaró, ka
tania az építést. A nyereség „csak”
raktert kifejező teherbíró kalapot készí
befelé fénylik, kifelé gond, aggodateni. Vannak kreatív feladatok: agyag
lom, kötelesség.
modell-készítés Asmussen modorában, • A valódi cél kettősnek látszik. Egyrészt
vagy tojásdobálás Scherer módra: író
egy építészeti gondolat – komprolapba csomagolt tojás három méterről
misszumokkal terhes – maradéktaleejtve.
lan megvalósítása, másrészt a haszAz oktatás kiteljesedése a negyedik
nálók tökéletes kiszolgálása. Valójáéve folyó nyári táborok, amelyek jelenban ez abban a pillanatban, amikor
tőségét elsősorban az atomizált, szétegy busznyi óvodás rászabadult a
szakított emberek közösségbe szerveFecskevárra, a két dolog eggyéolvadt,
zésében látom. Mindemellett termémint ahogy az épület- és közösségszetesen ezek szakmai munkák: az
építés is egy kerek történet lett.
építés történetének átélése, az alkotás • Minden csapatmunkához kell vezető.
gyötrelme és nagyszerűsége alapvető
( Ez nem lehet a tanár, az ő szerepe
ismereteket ad a résztvevőknek.
csak a segítő lehet.) Meg kell találni
Plesz Antal – a magyar építészet igri
a megfelelő embert vagy embereket,
ce – azt mondja az építészeti műhelykiknek személyisége, akarata képes
ben az építészet csak apropó, a valódi
összetartani egy csapatot.
cél az emberépítés. Folytatva a gondoA kalákajellegű építésben alapeleme
latot: az építés végső célja a közösség- egy szellemi hitelezés. Az előző társaépítés. A nyári egyetemista táborok ságba vetett bizalomból él és a követvégső értelme egy közösség felépítése. kező csapat munkáját megalapozó
Ez a közösség egyrészt a nagyszerű bizalmat építi.
hallgatók csapata, akik munkájukkal
Turi Attila, építész

Szerves építészeti tábor
Sárospatakon
A ’80-as években néhány műegyetemi
hallgató úgy döntött, hogy az egyetemen hallottak mellett másik alternatívát keres, mert az oktatott tárgyak nem
elegendőek a szakma magas szintű
megismeréséhez. Makovecz Imréhez
fordultak, s ő tudta, hogy a diákoknak
mire van szükségük: építésre. A magukéi közül legjobbnak választott tervet
megépíteni a két kezükkel, hogy megismerjék az építőanyagokat, „hogy ne
vágják egymás lábába a baltát”, hogy
megéljék az építés drámáját.
A Visegádi Táborok azóta legendává
lettek, s az ott alkotó fiatalok közül
sokan elismert építészmesterekké vál
tak. A táborok megszűntével betöltetlen űr keletkezett, és sokan, sokáig
próbálkoztak szellemiségük újraélesztésével. A régi visegrádi fiatalok közül
néhányan kiveszik részüket az egyetemi oktatásból is; szerves építészeti
kurzusokat tartanak. Amikor 2007-ben
a hallgatók megfogalmazták egy új
építőtábor szervezésének gondolatát,
ők vállalták, hogy a mai hallgatóknak
is megadják azt a valamit, amit csak az
önálló építés élménye nyújthat.
Idén már joggal beszélhetünk tradícióról, hiszen már második éve érdemlik ki a BME hallgatói a sárospatakiak
tiszteletét és támogatását a következő
évi munkához.
A legfontosabb dolgok nem változtak Visegrád óta: szavazással, maguk
közül választják ki a diákok a megépítendő tervet (idén Kiss Marianna Fecs
kevár nevű játszótéri épületét), önmaguk építkeznek, mellette mulatoznak,
és az utolsó kalapácsütéskor kicsit kö
zelebb kerülnek saját maguk megismeréséhez, a szakma valóságához, a
közös munka kulcsához.
A Sárospataki Szerves Építészeti Tábor jelenleg az egyetlen olyan lehetőség a műegyetemi hallgatók számára,
ahol a tervezéstől az átadásig végigélhetik egy alkotás megvalósulását.
Csontos Gyula, egyetemi hallgató
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