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Zsigmond László építészt a Széchenyi 
Irodalmi és Művészeti Akadémia ren-
des tagjának választotta, székfoglaló 
kiállítását 2013. január 24-én rendezte 
a Kiscelli Múzeum Templomterében, 
ahol Közösség és építészet címmel 
hangzott el a kiállítást bevezető elő-
adás.  A tagságról szóló oklevelet Fe-
rencz Győző ügyvezető elnök nyújtot-
ta át az ünnepeltnek. 

A Széchenyi Irodalmi és Művészeti 
Akadémia Építőművészeti Osztályába 
Puhl Antal, Skardelli György, Turányi 
Gábor és Winkler Barnabás mellé 
választották Önt ötödik tagnak. 
A SZIMA a magyar művészeti élet 
egységét kívánja megjeleníteni, 
üdvözlendő, hogy ebben a sorban 
helyet kapott a magyarországi szerves 
építészet egyik meghatározó alakja. 
Mondana néhány szót a felkérésről? 

Dobszay László elnöksége alatt hatá-
rozták el az Építőművészeti Osztály 
megalapítását. Akadémiai tagságra 
csak az Akadémia tagjai jelölhetnek 
és választhatnak valakit. Az Akadémia 
elnöke az építésztársadalom idős te-
kintélyeitől is kért javaslatokat. Így 
választottak a jelöltek közül öt tagot, 
akik alapítói az Építőművészeti Osz-
tálynak. Arra a teljesen váratlan felké-
résre, hogy vállalom-e a jelöltséget, 
rövid gondolkodás után igent mond-

tam. Az eddig szerzett tapasztalatom 
az építészet társadalmi képviseleté-
ben – a főépítészségen túl – a Kós 
Károly Egyesülésben végzett munka. 
Mesterem, Makovecz Imre mellett 
tapasztalhattam, hogy bármilyen 
pozíció betöltése komoly szellemi és 
közösségi munkát követel. Ebből fa-
kadóan számomra az akadémiai tag-
ság a megtiszteltetés mellett feladatot 
is jelent. 

Az Ön tagsága befolyásolhatja 
valamilyen módon a Magyar Művé-
szeti Akadémia és a SZIMA közti 
kapcsolatot?  

Az Akadémiák alapítása óta több 
művész tagja mindkét szervezet-
nek. A valóban elfogulatlan gondol-
kodás és a politika befolyásától való 
mentes ség segíthet abban, hogy a 
szellemi élet megosztottsága csök-
kenjen. A mű vészeti élet számára 
ez üdvös len ne. Ha ebben feladatot 
vállalhatok, szívesen teszem.

Ön Veresegyház, Rácalmás és Máté-
szalka főépítésze. Előadásában 
kiemeli a gazda szerepet, amely 
túlmutat a főépítészi munka hivatal-
ként való értelmezésén. A jelenleg 
kialakult főépítészi rendszerben, 
ebben a megváltozott jogszabályi 
környezetben Ön szerint folytatható 
még ebben a szellemben a munka? 

A főépítészi munkával kapcsolatos 
gondolataimat székfoglaló előadá-
somban kifejtettem. Amit erről gon-
dolok, az a jelenlegi helyzetben sem 
változott. Azt azonban tapasztalom, 
hogy egyre kevesebb munkájuk van 

az építészeknek.  A településkép véle-
ményezési eljárás főépítész alkalma-
zását teszi szükségessé. A főépítészi 
kör bővítését nem ezen a módon 
gondoltuk el.  Ebből hosszútávon a 
hivatali státuszok betöltése jöhet létre. 
A hivatali működésnek az igazgatás-
ban van inkább haszna, építészeti, 
kulturális jelentősége jóval kevesebb. 
Az önálló, szabadon gondolkodó, jó 
építészek kell, hogy példát mutassa-
nak, ők vállaljanak főépítészi feladatot, 
legyenek jó gazdái a településeknek. 

A Kvadrum építésziroda vezetőjeként 
kérem mondjon néhány szót az iroda 
jelenlegi helyzetéről.

 Az iroda tagjai egyben a tulajdonosok 
is. (Balassa Endre, Bata Tibor, Jánosi 
János, Zsigmond László és Zsigmond 
Ágnes – a szerk.) A mi 23 éve működő 
társaságunk az építészeti és a közös-
ségi együttműködés egy különös 
formája tulajdonképpen, annak min-
den előnyével és nehézségével. Min-
denki önálló építész, de ha úgy adódik, 
és ez gyakran előfordul, közösen 
dolgozunk egy-egy feladaton. Nincs 
okunk panaszra, de az építészeket 
érintő tervezési munkák csökkenése 
bennünket sem került el. A Kós Károly 
Egyesülés tagjaként sok feladatot 
vállalunk a közösség fennmaradása, a 
fiatalok tanítása és az Országépítő 
folyóirat kiadása terén. 

Munkájához a szerkesztőség további 
sok sikert kíván, akadémiai tagságá-
hoz pedig fogadja gratulációnkat!

Dénes Eszter interjúja

ZSIGMOND LÁSZLÓ építészt 
rendes tagjává választotta
a Széchenyi Irodalmi 
és Művészeti Akadémia
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KÖZÖSSÉG 
ÉS ÉPÍTÉSZET
(székfoglaló előadás)

Az építészet jelen állapota szerint 
megerősítésre szorul. Megkérdőjele-
ződött az eredendő állapot, az építé-
szet helye a művészetek között. Az ok 
a pénzvilág és a politikai hatalom 
erőteljes befolyása a szabadság felszá-
molására, ezáltal az építészet társadal-
mi elfogadottságának nagymértékű 
csökkenése. Márpedig szabadság 
nélkül nincs szellemi minőség és igazi 
művészet. A szabadság belső erővé 
válik és az alkotó ember küzdelme ál tal 
nyilatkozik meg a tevékenységében.

A mű a közönség-közösség elé kerül, 
és a benne rejlő tartalom megszóla-
lásra készteti az embereket. Ezek a 
megnyilatkozások tükröt tartanak  az 
alkotói megismerés számára.  

Az építészet különleges helyzetben 
van, mert a tervezés, a megépítés és 
a használat is a közösség által, sok-sok 
ember munkájának összekapcsolódá-
sával jön létre. Ahhoz, hogy valóban 
felépítő legyen, nagymértékű szabad-
ságot kell hordozzon, amihez a részt-
vevők a bizalmukkal és az elvégzett 
munkájukkal  járulnak hozzá. Ez való-
di felelősségvállalásra sarkallja az al-
kotó építészt, ami a legmélyebb ösz-
szefüggésben van az elérhető szabad-
sággal. A közösséget ebből a belátás-
ból kell szolgálni, hogy az saját magát 
megtalálva a ház gazdája lehessen.

Aki épít, a természetet átalakítja, el-
vesz belőle. Ez csak akkor bocsátható 
meg, ha az építés nem csak anyagi 
természetű (azaz rombolás) hanem 
testi, lelki, szellemi épülést jelent. Le-
het-e az építészettel gyógyítani, tették 
fel a kérdést egy konferencián. Nem 
lehet, hanem kell, mert egyébként 
szol gáltatássá silányul az élet. Az épí-
tés éppé-egésszé, azaz egészséggé 
kell váljon. Az építés drámája, így ne-
vezte meg a mester, Makovecz Imre a 
titkot.

A megbízástól az épület létrejöttéig 
az élet számtalan területén zajlanak 
folyamatok. A legkülönbözőbb kultu-
rális, jogi, gazdasági ambíciók, érde-
kek, összefüggések hatnak egymásra. 
Minden olyan szándék, ami ezt kijátsz-
sza vagy elferdíti, elveszi a lehetőséget, 
hogy a történet teljes egész legyen.

Szerencsésnek mondhatja magát az 
építész, ha olyan a sorsa, hogy lehető-
sége nyílik közösségekkel találkozni, 
és velük együtt alakítani a közös tör-
ténetet. Számomra a szolgálatnak és 
a felelősség vállalásának formája a 
főépítészi munka lett. Ezen a területen 
adódott a legtöbb találkozási pont és 
a legszélesebb köre a feladatoknak. 
Nyaralóbővítéstől a település nagysá-
gú fejlesztésekig gazdája lehetek több 
falu és város épülésének. A főépítész-
ség soha sem a hivatalt jelenti, hanem 
a legkülönbözőbb feladatokat a nép-
tanítói munkától a városkép megraj-
zolásán át az épületek megépítéséig. 

A gazdaként végzett munka nem en-
gedi a mellébeszélést és csak úgy 
kép zelhető el, ha példát adó épü letek 
születnek. Megmondóemberből ren-
geteg található, de olyan, aki a gondo-
latot végigviszi és a házakat megépíti, 
már jóval kevesebb.

Erről a munkáról tudok tehát szá-
mot adni, ennek az építészetnek a 
képeit van lehetőségem bemutatni. A 
közösen megélt dráma részesének 
lehetősége van arra, hogy a történe-
tekre emlékezve megítélje, mit jelen-
tett számára a megszülető gondolat 
és annak megvalósulása. Az idő pedig 
eldönti majd, helyes gondolatok szü-
lettek-e, helyénvalóak voltak-e a cse-
lekedetek.

Azt gondolom, mindannyiunknak 
elegendő bátorságra van szüksége 
ezen a szabadságot erősítő úton, és 
mindenki annyi felelősséget kell ma-
gára vegyen, amennyit a közösséggel 
együtt elbír.

Itt ebben a térben állva felidéződik 
bennem Samu Géza szobrász 14 évvel 
ezelőtti kiállítása. Egy szobor, a Kisör-
dög elevenedik meg, megnyílik a 
mélység, de egyszerre fényesség is 
keletkezik, amit szívbéli jókedv követ.

Kívánom ezt a szívbéli jókedvet 
mindannyiuknak.

Zsigmond László: Veresegyház, 
Mézesvölgyi Általános Iskola, 1999-2003 

(fotó: Bujnovszky Tamás)
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