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A BÁNSÁGI TÚZOKREZERVÁTUM 
LÁTOGATÓKÖZPONTJA
és

FALUHÁZ OROMHEGYESEN
építész: Tóth Vilmos

A hagyományos népi építészet elemeit is 
hordozó épület a Mokrin-Hódegy háza-Sza-
ján háromszög pusztai tájában áll, a rezervá-
tum ke leti bejáratának közelében. Valamikor 
jellegzetes, vert falú tanya állt itt, népi építé-
szeti elemekkel, talán napsugaras oromzattal. 

A látogatóközpont északi vége ugyan-
ilyen napsugaras elemeket tartalmaz. Az 
épület és a torony formája kotló, napo zó 
túzokot idéz. 

Nehéz feladat megvédeni ezt az elterje-
dési területének peremén, csökkenő egyed-
számban élő, a környezet minőségére igen 
érzékeny madarat. A látogatóközpont lé-
tesítése figyelemfelhívás a túzokvédelem 
sokasodó problémáira, és a többezer hek-
tárnyi, em  beri építményektől mentes pusz-
ta pűratlan szépségére és gazdagságára.

A látogatóközpont földszintes, kilátóto-
ronnyal ellátott, észak-déli tájolású épület. 

Egy lebontott tanya romjaira épült. A tető-
szín alatti tér a látogatók számára tartott 
előadások színhelye. Az összecsukható 
asztalokat, padokat és az előadás kellékeit 
a zárható raktárban tárolják. A mellette lévő 
irodában az őrök szolgálati helyisége talál-
ható. Mindez a régi tanyára emlékeztető 
házrészben kapott helyet. A torony fedett 
kilátó szintje, a Környezetvédelmi Titkárság 
által meghatározott feltételek szerint, hat 

és fél méter magas. Építőanyagként fát, 
téglát, illetve bontott hódfarkú cserepet 
használtak. A kis látogatóközpont tervei 
2008-ban készültek el, az általános pénzhi-
ány miatt megépítésére csak 2011-ben 
került sor, átadása 2012-ig elhúzódott.      

Gergely József • fotó: Tóth Vilmos

Hely: Mokrini legelő, túzokrezervátum, Bán-
ság, Szerbia • tervezés: 2008 • átadás: 2012

VISITOR CENTER 
IN THE BUSTARD RESERVATION
The new visitor center was constructed ac-
cording to the plans of Vilmos Tóth in 2011, 
preserving the couleur locale by taking over 
some of the traditional ornamental elements 
of the farmhouse that once stood on the 
same spot. The space of the small visitor 
center is divided up between a storeroom 
and a roofed observation deck.
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AZ ÖKOLÓGIA ÉS A MŰVÉSZET SZEREPE 
A PARADIGMAVÁLTÁSBAN
A NÁDASDY AKADÉMIA SZIMPÓZIUMA 

Ertsey Attila

Az Akadémia első korszaka (1992-2013)

2013. január 15-én elhunyt gróf Nádasdy 
Ferenc, a Nádasdy Alapítvány és a Nádas-
dy Akadémia létrehozója. Ezzel az Alapít-
vány és Akadémia első korszaka lezárult, 
és egy új vette kezdetét. A Nádasdy Aka-
démia missziója a Nádasdy Ferenctől 
szár mazó „fenntartható környezet” fogal-
mának megismertetése volt, mely túl-
lép a „fenntartható fejlődés” növekedés- 
és profitorientált ideológiáján, mert felis-
meri, hogy maga a növekedés és a profit 
ideológiája okozza a természeti környe-
zet pusztulását. Nádasdy másik felismeré-
se, hogy nincs ökológia művészet nélkül.

A valódi gyógyuláshoz paradigmavál-
tásra van szükség, melynek szemléleti 
alap jait vetette meg Nádasdy Ferenc az 
Akadémia létrehozásával, maga mellé 
gyűjt ve a kor legprogresszívabb törekvé-
seit, az ökológia és a művészetek legismer-
tebb képviselőit Lányi Andrástól Mako vecz 
Imréig. Az Akadémia egy globális üzene-
tet hordozó szellemi centrum ígéretét 
hordozta és képviselte. E törekvés erőtel-
jes induló lendülete megtört, egye nes 
arányban az alapító egészségének meg-
rendülésével. A nyári szimpóziumokon 
2006 óta Nádasdy Ferenc már nem tudott 
részt venni, az utolsó esemény 2009-ben 
volt. Halálát követően az Alapítvány ku-
ratóriuma újra kívánja fogalmazni az Ala-

jelentős ráfordítás szükséges. Ez a közeljö-
vő feladata az Akadémia fizikai testére 
vonatkozóan, mely a misszió megvalósítá-
sához a megfelelő környezetet biztosítja.

Hagyomány, integritás, jövőkép

A Nádasdy Alapítvány és Akadémia jövő-
jét annak szellemében lehetséges csak 
elképzelni, amelyet alapítója neki szánt. 
Nádasdy Ferenc szellemiségének folyto-
nosságát kell biztosítani.

„Tradition, Integrity, Vision”, azaz „Hagyo-
mány, integritás, jövőkép”. E szavak állnak 
az Alapítvány címerében. Az integritás 
egységet, de egyúttal becsületességet, 
hű séget is jelent. A vízió – Lányi András 
sza vait kölcsönvéve – látomásnak is for-
dítható, egy lehetséges jövő látomásának.

Művészet és ökológia

Nádasdy Ferenc szíve a helyén volt. Ez 
a kijelentés több, mint egy szimpla frázis. 
A jövő mozgatóereje a szív intelligenciája, 
szemben a jelenkorral, melynek az ész, az 
értelem. Ez a misztérium a kor felszíne 
alatt megbúvó, legmélyebb keresztény 
impulzus. Ferencet a szíve húzta haza, és 
azokat a személyiségeket hívta a leendő 
akadémia szellemi körébe, akikhez szíve 
vezette. Az eredmények igazolták őt.

A jelenkor a materializmus korszakának 
lecsengése, amikor a természettudomány 
szükségszerű fejlődésének tetőpontja 

pító szándékát és új célokat tűz ki az 
Aka démia elé.

Egy új kezdetnek oda kell visszanyúlnia, 
ahonnan indult, a kezdeti ambíciókhoz 
és választ adnia a jelen kérdéseire.

A kastély

A kastély ma állami tulajdon, a Forster 
Gyula Intézet kezelésében. A rendszervál-
tás után kanadai emigrációjából hazatért 
Nádasdy Ferencet nem jogos jussának 
visszakövetelése, hanem egy Akadémia 

– egész évben működő, bentlakásos ok-
tató-kutató központ – víziója foglalkoztat-
ta, ahol konferenciák és művészeti ese-
mények kapcsolják össze az itt folyó 
mun kát a nyilvánossággal. 

A vízió fizikai és szellemi alapjai megte-
remtődtek. A gróf úr és az örökségvéde-
lem közös erőfeszítései eredményekép-
pen a kastély kikerült a korábbi, honvéd-
ségi kezelés alól és megnyílt a lehetőség 
a célok megvalósítására, majd megkez-
dődött a felújítás. Többek közt a Norvég 
Alap támogatása révén kívülről teljesen 
megújult a Hauszmann Alajos által terve-
zett épület, amely Közép-Európa egyet-
len Tudor stílusú kastélya. A hozzá tartozó 
angol tájkert stílusú kastélypark is kezd 
magához térni. Az önmagát is eltartani 
képes, hotelszárnnyal, kutatószobákkal 
és konferenciatermekkel felszerelt komp-
lexum működőképessé tételéhez még 

végezte el a falualapítást. A nyolcas egyik 
fő szerepe a négyszög (Föld) és a kör (Ég) 
közötti közvetítés. Hiszen a falu életében a 
kultusz gyakorlásának szerepe a templom-

A vajdasági Oromhegyes lakosainak több 
mint 95%-a magyar. Faluháza 2007-ben 
Tóth Vilmos tervei alapján épült. Az épü let 
helyiségei nyolcszögletű központi terem, 
multifunkcionális közösségi tér köré szerve-
ződnek. Kétszáz főres befogadóké pességé-
nek növelését a zárt, üvegezett közlekedők-
kel való összenyithatóság teszi lehetővé. A 
föld szinten a nagyterem mellett található 
az előtér, a ruhatár, a konyha, a vizesblokkok, 
az öltözők és a központi fűtés helyiségei; a 
tetőtérben a ti zenkétezer kötetes könyvtár, 
néhány próbaterem, egy iroda és a raktárak.  

Az épület kompozícióját a központi tér-
hez csatlakozó négy orom fa las házvég adja. 
Az alaprajz nyolcszögbe írt kereszt. A tor-
nyocskával koronázott középső rész felna-
gyított jurtasátorhoz, energiaharanghoz 
vagy óriási szárazmalomhoz hasonlít. A 
dísztermet zárt, üvegezett gang öleli körül. 
A főtömegből a négy égtáj felé kinyúló, 
négy különböző oromfalas házvéget a 
vajdasági népi építészet ihlette. Az építész 
gondosan ügyelt a léptékre és az arányok-
ra. A külső színpad lefedésére végül nem 
került sor; az északi szárny építése elmaradt.   

A központi tér nyolcszögletű. A nyolcas 
a kozmikus közép- és egyensúlyszáma. A 

„közép” érzését erősíti a kozmikuskorong-
szerű tető. A nyolcas ugyanakkor a fő és a 
mellékégtájak száma. Égtájkoordi nátákba 
helyezve az épületet, az építész újravégez-
te, illetve 150 évet késve, ezzel az épülettel 

Földszint

1 – főbejárat
2 – előcsarnok
3 – ruhatár
4 – nagyterem
5 – kisterem, színpad
6 – öltözők
7 – konyha
8 – wc
9 – kazánház
10 – nyári színpad
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ra és a Faluházra hárul. Mert ci vilizálódni 
könnyen lehet, de a kultusz gya korlásához 
hagyomány kell. Mindennapi hagyomány.

Valkay Zoltán • fotó: Tóth Vilmos

VILLAGE HALL, OROMHEGYES
The new village hall of Oromhegyes, a small 
settlement in Vojvodina, Serbia, was built 
after the plan by local architect Vilmos Tóth 
in 2007. Capable of hosting 300 people, the 
multifunctional great hall has an octagonal 
shape. On the second floor, a community 
library was opened to the public. The main 

bulk of the building ends in gables inspired 
by the shapes of local vernacular architec-
ture, pointing towards the four cardinal di-
rections. This layout and the design based 
on the number eight carries a symbolic 
message, defining the face and the func-
tional core of the house as a traditional, 
cultic structure.


