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Elhunyt Plesz Antal DLA H.C., az építészszakma egyik legnagyobb 
hatású Mestere, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a 
Középterv, Iparterv, Lakóterv, Tipustervező Intézet volt építészter
vezője, a Zalaterv volt főmérnöke, a miskolci Északterv volt főépí
tésze, a Miskolci Építész Műhely elindítója, a MÁVTI mérnök főta
nácsosa, Széchenyi, Ybl, Steindl Imre, Kotsis Ivándíjak és a Ma gyar 
Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetés birtokosa, Sásd 
díszpolgára, Mis kolc város Pro Urbe díjasa, s a Miskolci Széchenyi 
Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. Plesz Antal következetesen 
vallotta, hogy „az építészet az emberépítéssel kezdődik”. Egész 
életében követte hitvallását, s így vált több generációt nevelő, nagy 
hatású mesterré, önálló, független, egyszemélyes intézménnyé. 
Átfogó, mély, filozofikus gondolkodása, szárnyaló fantáziája, bölcs 
humora, az emberek iránti mély empátiája és szeretete, rendkívü
li érzékenysége szuggesztív erővel párosult. Megalkuvásmentes, 
szuverén életet élt. Igazi ember és értelmiségi volt. Sokunknak 
második apja, másoknak visszatérő szellemi forrás, a tájékozódás 
és feltöltődés pontja volt élete utolsó nap jaiban is. Fiatal és idős 
értelmiségiek − hivatásuktól függetlenül − tisztelték és szerették 
szellemét és jellemét. Sokan tartozunk Neki, s osztozunk családja, 
felesége, lányai, unokái fájdalmában. Január 12én hunyt el Buda
pesten a Margit kórházban, 84. évében. Utolsó, ismételgetett 
mondata: „Nyissátok ki a kaput!” Most, hatalmas űrt hagyva maga 
után, átlépett a Kapun…

Isten veled, MESTER, nyugodj örök békében.

Plesz Mestertől 2014. január 23án 14 és 18 óra között a Magyar 
Építészek Házának Kós Károly Termében, a Magyar Építőművészek 
Szövetsége és a tanítványok szervezésében, a család jelenlétében, 
csendesen, szavak nélkül vettünk búcsút. Átéltük több építészge
neráció fájó, közös veszteségét, hogy a nagy közösségépítész 
Makovecz Imre után a nagy emberépítész, Plesz Antal is távozott. 
Sokan voltunk, mert sokan szerették és tisztelték a MESTERT. Kö
szönjük mindenkinek együttérző jelenlétét, külön Sáros Lász ló elnök 
úr segítségét. Osskó Juditnak, hogy elhunyt Mesterünk életéről 
készült utolsó filmjét rendelkezésre bocsátotta. Köszönjük az 
emlékkönyvbe írt és megküldött búcsúszavakat, melyeket össze
gyűjtünk, s megjelentetünk. E célból további emlékező írásokat is 
várunk. 

Plesz Antal Amado Nervo mexikói költő szavaival búcsúzott tőlünk: 

Szerettem, szerettek,
Nap csókolta arcom.
Nem vagy adósom élet, 
Váljunk el, nem haragszom

Bodonyi Csaba DLA 

Lugosi Lugo László felvétele

PLESZTÓNI ÖRÖKRE ELTÁVOZOTT…

A megfestett fény
Díszüvegesmunkák a történelmi 
Magyarország építészetében 
1945ig

A kiadvány első alkalommal mutatja be a 
kezdetektől 1945ig a történelmi Magyar
ország épületeit díszítő színes üvegmunká
kat. Ismerteti a művészeti ág fejlődését, s 
áttekintést ad annak magyarországi törté
netéről. Részletesen ír a legnagyobb mes
terekről, szól a technikákról, megmagyaráz
za a legfontosabb szakszavakat. Három nagy 
fejezete (templomok, középületek, lakóépü
letek) gazdag és egyedi képanyaggal, rövid 
kommentárokkal mutatja be az üvegabla
kokat és ajtókat, üvegmozaik homlokza
tokat. A publikált anyag egy kutatócsoport 
15 éves munkájából válogat, a legszebbe
ket, legérdekesebbeket közreadva, köztük 
olyan műtárgyakat, amelyek azóta sajnos 
elpusztultak, vagy eltűntek. A kötet végén 
helyszín és alkotó szerinti kereső segíti az 
eligazodást. (Szerzők: Szűcs Endre, Dörgő 
Miklós, Obreczán György, Földényi György, 
Fűri Judit és Gonzáles Gábor)

Megjelenés: 2005
Kiadó: Geobook
254 oldal, magyarangol

Jochen Bockemühl
Bennem él a világ?

Ez a könyvecske Jochen Bockemühl pro
fesszor második magyar nyelven megjele
nő műve. Az Életösszefüggések című mun
kától eltérően elsősorban gyakorlatokat, 
azok leírását és értelmezését tartalmazza. 
A hosszú, aktív és tartalmas életút során 
szerzett tapasztalatok, a kutatási tevékeny
ség és a tanítás folyamatában szerzett fel
ismerések összegződnek itt. Végkövetkez
tetésként kimondva, hogy az aktív, cselek
vő hozzáállás, a gyakorlaton alapuló, min
denki számára elnyerhető felismerések 
vezetnek a világ folyamatainak megérté
séhez, a rálátás képességének megszerzé
séhez. A goethei természetszemlélet és a 
steineri megismerési út kiterjesztése és 
továbbvitele jellemzi Bockemühl munkás
ságát. A könyvet a szerző illusztrálta. (fordí
tás: Rahnama Azadeh és Herczeg Ágnes)

Megjelenés: 2014
Kiadó: Ars Topia Alapítvány és a 
Forschungsinstitut am Goetheanum
Megrendelés: Ars Topia Alapítvány, Pa
gony Táj és Kertépítész Iroda, 1114 Bp., 
Szabolcska M. út 9. • Tel.: +36 1 365-1805 • 
herczegagnes@pagonyiroda.hu

Kunkovács László
Pásztoremberek

„Könyvem ötvenévi terepmunka eredmé
nye. Szemléletem már a kezdeteknél kiala
kult, azóta művelem a fényképezve kuta
tást, a gyakorlati vizuális antropológiát.”

A távoli pusztákon élők mindennapjai 
csak úgy tárulnak fel, ha szinte köztük él az 
ember. A szerző a megörökített élethely
zeteket nem befolyásolta. A magyar Alföld 
pásztorkultúrája sztyeppei típusú, a párhu
zamokért Kunkovács László sorra látogatta 
Ázsia részben ma is nomadizáló népeit, 
messze túl azon a körön, ahol eleink jártak. 
A kötetben szereplő közel 600 fotó 1967 és 
2012 között készült.

Megjelenés: 2013
Cser kiadó
368 oldal
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