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Csernyus Lőrinc

„A genius loci, a hely szelleme tanulmányozása minden tervezési feladat kiindulópontja.
A kozmikus, természeti, épített és társadalmi környezet és azok hatása az architektúra
kiformálódására egy furcsa gondolatban fejeződik ki: a hely szelleme, latinul genius loci.
A „hely szelleme” az adott térség részletes ismeretét tételezi fel, a település történetét, a
dűlők, kutak, út menti keresztek helyét és neveit, ezek eredetét, egyszóval a tájat-helyet
beszélő, üzenethordozó lényként és nem halott tárgyként kezelő emberi tudatot, előző
korokban élt alkotó társaink üzenetét is tartalmazza.”1 – írja Kampis Miklós. Ez jutott
eszembe amikor Szűcs Gáborral készült beszélgetést olvastam. Hogy a hely szellemének
ez a megfogalmazása mennyire igaz egy általa megtervezett és megépített kertre. „A világ
egy nagy élő kert” – mondja a tervező. És milyen igaza van. Hiszen a kert a bűnbeesés
előtti éden megtestesítője mely az univerzumot képviseli, és sokkal inkább szimbolikus indíttatással gondosan elrendezett, mintsem természetesnek hatóan véletlenszerű alkotás.
A japánok mindig zavarba jönnek, ha határozott különbséget kell tenniük építészet, kert
és természet között. Számukra a természet bármely kiemelt része: az A KERT. Az emberi
konstrukciók szorosan kapcsolódnak természeti környezetükhöz, az ösvény kikerüli a fákat, az épület igazodik a domborzathoz: minden szervesen egészíti ki egymást. Az épületeket, építészeti tereket igazán csak az idő a fény és a mozgás segítségével lehet érzékelni.
A tervek, fényképek csak kétdimenziós lenyomatok. A fentiek különösképpen érvényesek
és igazak a kertekre, a terekre, tájakra. Hiszen itt az idő és a fény napi változásokat hoz
létre. Évek alatt rengeteg minden történik. Tulajdonképpen érdemes lenne egy frissen átadott parkot, kertet pár év múlva is bemutatni, hogy lássuk az élő világ és természet építő
munkáját. Hiszen kert az élet elengedhetetlen tartozéka, és bármilyen kicsiny is, mindig
elég nagy ahhoz, hogy rásüssön a fény.
Kampis Miklós: Homo architectus sum. Budapest, 2005,
Kós Károly Alapít vány, 6 1. p.
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Biomintakert Fülöpjakabon. A kert, mint a természeti világ és a képzelőerő játéka
(Szűcs Gábor) Biogarden in Fülöpjakab
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A világ egy nagy kert
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Interjú Szűcs Gábor kertépítésszel | Buella Mónika
› Az élő növénynek megvan az íves formavilága, de az épített elemek, például az út
vagy pergola halott anyagból készül. Nem
képviselheti az ásványiságot?
Ez így van, de a lényeg mégis az, hogy a
teljes egészben, az egész kertben benne
legyen az élet. A kertet használó ember
nem szögletesen közlekedik, jó esetben
gondolkodásmódja sem szögletes. Olyat
még senki sem látott a tájban, hogy egy
mezőn áthaladó ösvény merev struktúrán
keresztül vezetne egyik pontból a másikba.
Megfigyelhetjük, hogy a sok ember által
létrehozott, kitaposott természetes út az
erdőben vagy egy tisztáson sohasem merev
vonalú, mindig van benne egy finom ív.
Ebben az esetben az utat az ember alkotta
meg, az ő saját élő rendszeréből következik, hogy abban ív van, élet van.

› Az ember gondolkodása sem „egyenes”?
A gondolkodás hogyan függ össze az ember
kertjével?
Mindenképpen van kölcsönös oda-vissza
hatás. Ha egy geometriailag strukturált
kertben él az ember, amelyet nem ő hozott létre, hanem abba belekerült, akkor
ez visszahat gondolkodásmódjára, világképére. Ami körülvesz, az mindenképpen
hat rám, legyen az akár egy váza az aszta-

The World is
a H u g e Ga r d e n
Interview with
landscape architect
Gábor Szűcs
Gábor Szűcs has been active as a landscape
architect for 25 years. Often he takes on the
task of creating the gardens he designed,
realizing the harmony of the location, the
owner or user and the garden itself and, in
the process, imbuing the environment with
a lust for life which opposes rigid structures.
The garden buildings in the model organic
garden in Fülöpjakab were also based on
his plans. In 2015, he was nominated for the
Prize of Landscape Architect of the Year.

Országépítő 2015|02

› 2015-ben az Év Tájépítésze díj öt jelöltje
között voltál, ami egy rangos elismerés.
A laudáció vezérgondolata a természettel
való harmónia megteremtése volt.
Arra törekszem, hogy az a hármasság, ami
maga a hely, a személy (akinek készül), és
a kert (amit az ember létrehoz), egységes
harmóniában legyen.

› Sok kertépítész elmondja ezt magáról,
mégis nagyon más megoldásokra jutnak.
Az a különbség, hogy máshonnan indulunk el. Az ember teste lágy vonalakból
áll, az élő természeti világ is mind ívekben
jeleníti meg az életet. Amint átlép az ember az ásványi világból az élő szervezetek
felé, ott már nem látni kemény, szögletes
formákat. Ha merev, kemény formákat,
struktúrákat használ valaki, az számomra alapvetően idegen az élettől. Önmagán

„Minden alkotó arra törekszik, hogy művei hassanak a közönségre, hogy használják őket, hogy tetszést
arassanak, hogy megérintsék a befogadókat. Szűcs Gábor alkotásai nem csupán hatnak és használtatnak, hanem teremtenek is: két világ között kapcsolatot, a táj és az ember harmóniáját, az élő természeten ejtett sebek gyógyítását.”
(Sarkadi Péter laudációja, részlet, Év Tájépítésze díj 2015)

lon, száraz vagy élő virággal. Ez mind vis�szahat arra, aki ott van és látja, érzékeli.
Egy bizonyos karakterű gondolkodásra
használjuk azt a szót, hogy merev, vagy
szögletes, amelynek legtöbbször negatív
kicsengése van. Azt jelenti, hogy valamit
megkristályosított magában, megmerevített, elveszítette az élet dinamikáját és
nem tud ebből kilépni. Gondolkodásunknak is inkább az organikus, az egymásba

belül tud harmonikus lenni egy ilyen alkotás, a vonalak rendje, az egységek arányai
stb. szerint, de az élet teljességét nem
tükrözheti, nem tudja visszaadni az élet
árnyalt mintázatát, összetett dinamikáját.
Volt egy miskolci munkám, egy napelemgyártó cégnek kellett a kertjét megterveznem, ahol parabola antennák, téglalap
alakú, a nap irányába forgó napelemek
voltak az energiaparkban. Itt én is körökből és téglalapokból álló struktúrát
tettem le a kertben, kavicskertek, kőkertek jelentek meg. Itt a kert lényegisége
kimondottan ebben a merevségben van
benne. Értem, hogy a „modern” építészethez kapcsolódóan miért él ezekkel
az eszközökkel a kertépítészek egy része
is, de ha valóban élő kertet akarok
csinálni, akkor nem tudok merev szerkezetekben gondolkodni.

fonódó gondolatsíkok a sajátosságai, nem
pedig a strukturáltság. Strukturált gondolkodásra is szükség van matematikánál, fizikánál, de a kert szerintem más, jó,
ha áthatja az élet.

› Makovecz Imre mondta, hogy nem olyan
házat kell tervezni a megrendelőnek, amit
szeretne, hanem amilyet szeretnie kellene.
Sokszor eszembe jut ez a mondat. Építészeknek mondta, de vonatkozik a kertre is.
Emberformáló egy ház, de ugyanúgy egy
kert is. Végiggondolom, egyáltalán mit
akar a megrendelő, hogyan tudom úgy
szolgálni, hogy létdimenziója egy magasabb szintre lépjen a kert által. Van, amikor lehet erről beszélni, van, amikor csak
a növénykapcsolatokban, egy-egy növény
behelyezésével tudok egy gesztust tenni.
Ártani nem árthat, inkább nagyon hosszú
időn keresztül segíti az ő életét. Remélhetőleg annyira nem befolyásolom, hogy később zavar jöjjön benne létre.

› A kertjeidben sok kerti építmény,
szaletli, pergola van, amelyeket mérettől
függetlenül te tervezel meg.
Úgy teljes a kert, ha az úgymond épített
elemek is belekerülnek, hiszen nemcsak a
növényvilágon keresztül épül fel egy kert,
hanem a fizikai struktúrán keresztül is.
De más megfontolásból is „építkezem”.
 G y ó g y - é s Ü d ü l ő k ö z p o n t , N á d a s p a t a k , K á r p á t a l j a , 2 0 1 4 | f o t ó : S z ű c s G á b o r
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a lust for life which opposes rigid structures.
The garden buildings in the model organic
garden in Fülöpjakab were also based on
his plans. In 2015, he was nominated for the
Prize of Landscape Architect of the Year.
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› 2015-ben az Év Tájépítésze díj öt jelöltje
között voltál, ami egy rangos elismerés.
A laudáció vezérgondolata a természettel
való harmónia megteremtése volt.
Arra törekszem, hogy az a hármasság, ami
maga a hely, a személy (akinek készül), és
a kert (amit az ember létrehoz), egységes
harmóniában legyen.

› Sok kertépítész elmondja ezt magáról,
mégis nagyon más megoldásokra jutnak.
Az a különbség, hogy máshonnan indulunk el. Az ember teste lágy vonalakból
áll, az élő természeti világ is mind ívekben
jeleníti meg az életet. Amint átlép az ember az ásványi világból az élő szervezetek
felé, ott már nem látni kemény, szögletes
formákat. Ha merev, kemény formákat,
struktúrákat használ valaki, az számomra alapvetően idegen az élettől. Önmagán

„Minden alkotó arra törekszik, hogy művei hassanak a közönségre, hogy használják őket, hogy tetszést
arassanak, hogy megérintsék a befogadókat. Szűcs Gábor alkotásai nem csupán hatnak és használtatnak, hanem teremtenek is: két világ között kapcsolatot, a táj és az ember harmóniáját, az élő természeten ejtett sebek gyógyítását.”
(Sarkadi Péter laudációja, részlet, Év Tájépítésze díj 2015)

lon, száraz vagy élő virággal. Ez mind vis�szahat arra, aki ott van és látja, érzékeli.
Egy bizonyos karakterű gondolkodásra
használjuk azt a szót, hogy merev, vagy
szögletes, amelynek legtöbbször negatív
kicsengése van. Azt jelenti, hogy valamit
megkristályosított magában, megmerevített, elveszítette az élet dinamikáját és
nem tud ebből kilépni. Gondolkodásunknak is inkább az organikus, az egymásba

belül tud harmonikus lenni egy ilyen alkotás, a vonalak rendje, az egységek arányai
stb. szerint, de az élet teljességét nem
tükrözheti, nem tudja visszaadni az élet
árnyalt mintázatát, összetett dinamikáját.
Volt egy miskolci munkám, egy napelemgyártó cégnek kellett a kertjét megterveznem, ahol parabola antennák, téglalap
alakú, a nap irányába forgó napelemek
voltak az energiaparkban. Itt én is körökből és téglalapokból álló struktúrát
tettem le a kertben, kavicskertek, kőkertek jelentek meg. Itt a kert lényegisége
kimondottan ebben a merevségben van
benne. Értem, hogy a „modern” építészethez kapcsolódóan miért él ezekkel
az eszközökkel a kertépítészek egy része
is, de ha valóban élő kertet akarok
csinálni, akkor nem tudok merev szerkezetekben gondolkodni.

fonódó gondolatsíkok a sajátosságai, nem
pedig a strukturáltság. Strukturált gondolkodásra is szükség van matematikánál, fizikánál, de a kert szerintem más, jó,
ha áthatja az élet.

› Makovecz Imre mondta, hogy nem olyan
házat kell tervezni a megrendelőnek, amit
szeretne, hanem amilyet szeretnie kellene.
Sokszor eszembe jut ez a mondat. Építészeknek mondta, de vonatkozik a kertre is.
Emberformáló egy ház, de ugyanúgy egy
kert is. Végiggondolom, egyáltalán mit
akar a megrendelő, hogyan tudom úgy
szolgálni, hogy létdimenziója egy magasabb szintre lépjen a kert által. Van, amikor lehet erről beszélni, van, amikor csak
a növénykapcsolatokban, egy-egy növény
behelyezésével tudok egy gesztust tenni.
Ártani nem árthat, inkább nagyon hosszú
időn keresztül segíti az ő életét. Remélhetőleg annyira nem befolyásolom, hogy később zavar jöjjön benne létre.

› A kertjeidben sok kerti építmény,
szaletli, pergola van, amelyeket mérettől
függetlenül te tervezel meg.
Úgy teljes a kert, ha az úgymond épített
elemek is belekerülnek, hiszen nemcsak a
növényvilágon keresztül épül fel egy kert,
hanem a fizikai struktúrán keresztül is.
De más megfontolásból is „építkezem”.
 G y ó g y - é s Ü d ü l ő k ö z p o n t , N á d a s p a t a k , K á r p á t a l j a , 2 0 1 4 | f o t ó : S z ű c s G á b o r
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Hozzá vagyunk szokva, hogy valaminek azonnal készen kell lennie. A kert
esetében a növényt kiültetjük, de az
nincs egyből „kész”, időre van szüksége, hogy teljes pompájában díszelegjen, ráadásul folytonosan változik. De
van valami, ami „kész”: egy filagória,
egy tyúkól, bármilyen kerítés, kapu,
támfal vagy lépcső, ami arra a helyre
kell, ami része a hangulatrendszernek.
A növények pedig szépen lassan követik.
Az állandóság és a folyamatos változás
harmóniája, játéka létünk alapja.

› A tyúkólon most biztosan sokan fennakadtak az olvasók közül. Én is csak a
te alföldi kertjeidben láttam gyönyörű
tyúkólakat, mert fontos volt a megrendelőnek, hogy állatok is legyenek.
A fülöpjakabi biomintakertben is láthatunk egyet.
Ennek a kertnek hatalmas kapuját is te
tervezted?

› Nagyon szép fotókat láttam olyan munkáidról, ahol alapvetően nagyon nagy a
kert és inkább a táj dominál. Ebben tudsz
a legszebben kibontakozni? Mi van egy pici
kertben, ahol meghatározó az épület?
Az is jó, azt is szeretem. Nemrég csináltam
egy nagyon pici kertet Miskolcon. Sikerült
elérnem a tulajdonosnál, hogy az új kert érdekében kiszedjenek sok mindent, amihez
korábban ragaszkodtak. A végén örültek,
hogy megszabadultak bizonyos dolgoktól. Olyan ez, mint egy agyonhordott cipő.
Az ember hordja még, mert megszokta, de
valójában már leesik a lábáról. Segítettem
átlépni néhány struktúrán, amiről azt hitték, hogy kell nekik,de aztán nem kellett.
Ez például picike kert volt, ahhoz a han-
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gulati világhoz formálva, ami az ő világuk.
Nemrég volt egy kedves történetem ezzel a kiskerttel kapcsolatban. Egy leendő
megrendelő megnézte a honlapomat, és
nagyon eklektikusnak ítélte a kertjeimet.
Először nem nagyon értettem ezt a kritikát. Valóban nagyon sokféle karakterű dolog jelenik meg a kertjeimben, de hogyan
lehetne egységesen tervezni, amikor mindegyik kert máshol van, minden tulajdonos
más? Sok tervező viszi a maga stílusát.
Az én eklektikusságom abból adódik, hogy
sokféle ember kér meg, sokféle helyen és
sokféle szituációban. Úgy fogom föl, hogy
szolgálom azt az ügyet, azt az embert,
azt a családot, és ennek megfelelően arra
ráhangolódva készítem el a kerttervet.
Ettől eklektikus, ha összességében nézem.
Ez ilyen, ez olyan. Nos, ennek az embernek
nem tetszett az én eklektikusságom. Kereste a fonalat, kereste a stílust. Aztán járt
a barátjánál, történetesen ebben az emlegetett pici miskolci kertben – nagyon tetszett
neki. Azóta is boldog azzal a kerttel, amit ő
kapott. Ez nagyon érdekes történet volt.

› Ezek szerint neked nincs is stílusod?
Természetesen van, csak ez rejtettebb. Talán
az életteliség. Az elején beszéltünk már róla,
ez például nagyon jellemző. Mindenképpen
harmóniának kell megjelennie egy kertben.
Az én egyéni stílusom azokból az elemekből adódik, amikkel a különféle helyzetekben hasonlóképpen dolgozom, abból,
ahogyan keresem a megoldást a különböző esetekben. Valójában azt érzem át,
hogy mi az a hely, mi kell oda. Ezt szeretem
nagyon csinálni, és úgy érzem, ezt jól meg

Igen. Van, amikor az építész engedi át a
feladatot, hogy kaput vagy például kerítést tervezzek. A fülöpjakabi nagy kapuról
nem szívesen mondtam volna le, mert az
az egésznek a része. Itt egy kert épült, ház
nélkül, és ez a kertnek a kapuja. Ki tudná
jobban megtervezni, mint az, aki az egész
kertet megformálta?
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tudom ragadni. Ez minden esetben más;
nem is lenne jó, ha mindenhol ugyanaz a
„stílus” jelenne meg.

ka is. Ez az alkotásnak az a része, mikor az
ember tovább viszi a gondolatát a papírról
az élő világba.

› Ha nem értik meg a kert alapgondolatát,
akkor az tíz év alatt nagyon megváltozik,
és nemcsak azért, mert megnő a növényzet. Fotózni mindig gyorsan az átadáskor
szoktak, mert sokszor egy év után már nem
nagyon lehet.
Foglalkoztat, mi lesz a kertjeiddel?

› Hogyan éred el, hogy ilyen minőségben
megépítsék azt a sok finom részletet?
Ez főleg a kárpátaljai tó körüli burkolatmintáknál merült fel bennem.

Igen, természetesen foglalkoztat, de erre
sokszor nem tudok ráhatással lenni. Most
adódtak olyan helyzetek, hogy visszajárok
megépített kertekhez segíteni a fenntartást,
megőrizni az összképet. Ez jó. Más esetben,
mivel szeretik az emberek azt a kertet, amit
kaptak, igyekeznek azt megőrizni.
A visszalátogatások egyébként duplán
hasznosak. Úgy érzem, nekem a földhöz,
a növényekhez mindig vissza kell kötnöm,
nem elég csak rajzolnom. Visszakötöm
magam a földhöz, az anyagisághoz, növényekhez, és tovább segítem a kertet.

› Elvállalod saját kertjeid megépítését is?
Én nagyon szeretem a kertet építeni is,
nem csak tervezni. Leginkább jókedvemből szoktam. Ha olyan az ügyfél, és olyan
a kert, ha olyan a kapcsolat. Tényleg csak
azért, hogy jó legyen, és kell a fizikai mun S z ent Is t v á n t ér, R á ck e v e, 2 0 13 | f ot ó: S z ű c s G á bor

A kárpátaljai munka esetében van egy
rendkívül jó gondolkodású tulajdonos, aki
zenével foglalkozik, és tovább tudja komponálni a dolgokat. És vannak olyan egyszerű kőműves és segédmunkás emberek,
akik szeretik azt, amit csinálnak. Kön�nyen megszeretik a rajzot, ha elbeszélgetünk róla. Ez az a hely, ahol nem pont azt
csinálták, ami a papíron volt, de nem azt
érzem, hogy ezt most megváltoztatták és
rosszabb lett, hanem építően alakították
tovább. Sosem voltam még ilyen helyzetben, de ez engem is épít és örülök, hogy
így történt. A másik példa a biokert, ahol
a vakolatdíszekért küzdöttem sokat. Volt
néhány kőműves, akik először utálkozva
jöttek oda, hogy „na még vakolatdíszt is
kell csinálni”. Én magam is csináltam ilyet
a saját házunknál, tudtam hogyan kell,
ezért nem tudtak mellébeszélni, hogy így
nem megy, meg úgy nem megy. Egyre többet beszélgettünk, megcsinálták az első
motívumokat, utána egyre jobban élvezték.

A végén majdnem sajnálták, hogy nincs több
minta, pedig több héten keresztül a vakolatdíszeket csinálták. Valójában bármit le lehet
rajzolni, utána pedig a magunk eszközeivel,
szeretettel, kedvességgel rá kell venni a másikat, hogy ő is szeresse azt megcsinálni.
A ráckevei templom előtti tér esetében például olyan vállalkozó kapta meg a munkát,
akivel jól lehetett együtt dolgozni. Igényelte is a segítségemet, mit hogyan készítsen,
mert sok mindent – például kavicsmozaik
burkolatot, műköves ülőpadot – nem csinált még életében. (Végig lehetett vele
beszélni a tervet, érdekelte, jól akarta
megcsinálni. Benne volt a szándék, hogy
a tervek szerint készüljön el minden, szép
legyen, mert ez neki is referencia lett.

› Már majdnem huszonöt éve dolgozol.
Huszonöt év egy emberöltő.
Idén én is elgondolkodtam ezen. Szép
folyamat volt ez a huszonöt év. Nagyon
szép munkáim vannak, szeretem őket, hálás vagyok értük. Huszonegy évet töltöttem el a Pagonyban, amely egy szellemi közösség volt. A közösségben benne van az
a kettősség, hogy a közösség hordozza az
egyént, de a közösségben az egy-én sokszor háttérbe szorul. Ez háromszor hét évig
tartott. Huszonöt évesen a gyerek felnőtté
válik. Ez következett be négy évvel ezelőtt.
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› Nagyon szép fotókat láttam olyan munkáidról, ahol alapvetően nagyon nagy a
kert és inkább a táj dominál. Ebben tudsz
a legszebben kibontakozni? Mi van egy pici
kertben, ahol meghatározó az épület?
Az is jó, azt is szeretem. Nemrég csináltam
egy nagyon pici kertet Miskolcon. Sikerült
elérnem a tulajdonosnál, hogy az új kert érdekében kiszedjenek sok mindent, amihez
korábban ragaszkodtak. A végén örültek,
hogy megszabadultak bizonyos dolgoktól. Olyan ez, mint egy agyonhordott cipő.
Az ember hordja még, mert megszokta, de
valójában már leesik a lábáról. Segítettem
átlépni néhány struktúrán, amiről azt hitték, hogy kell nekik,de aztán nem kellett.
Ez például picike kert volt, ahhoz a han-

S z ent Is t v á n t ér, R á ck e v e, 2 0 13 | f ot ó: S z ű c s G á bor

gulati világhoz formálva, ami az ő világuk.
Nemrég volt egy kedves történetem ezzel a kiskerttel kapcsolatban. Egy leendő
megrendelő megnézte a honlapomat, és
nagyon eklektikusnak ítélte a kertjeimet.
Először nem nagyon értettem ezt a kritikát. Valóban nagyon sokféle karakterű dolog jelenik meg a kertjeimben, de hogyan
lehetne egységesen tervezni, amikor mindegyik kert máshol van, minden tulajdonos
más? Sok tervező viszi a maga stílusát.
Az én eklektikusságom abból adódik, hogy
sokféle ember kér meg, sokféle helyen és
sokféle szituációban. Úgy fogom föl, hogy
szolgálom azt az ügyet, azt az embert,
azt a családot, és ennek megfelelően arra
ráhangolódva készítem el a kerttervet.
Ettől eklektikus, ha összességében nézem.
Ez ilyen, ez olyan. Nos, ennek az embernek
nem tetszett az én eklektikusságom. Kereste a fonalat, kereste a stílust. Aztán járt
a barátjánál, történetesen ebben az emlegetett pici miskolci kertben – nagyon tetszett
neki. Azóta is boldog azzal a kerttel, amit ő
kapott. Ez nagyon érdekes történet volt.

› Ezek szerint neked nincs is stílusod?
Természetesen van, csak ez rejtettebb. Talán
az életteliség. Az elején beszéltünk már róla,
ez például nagyon jellemző. Mindenképpen
harmóniának kell megjelennie egy kertben.
Az én egyéni stílusom azokból az elemekből adódik, amikkel a különféle helyzetekben hasonlóképpen dolgozom, abból,
ahogyan keresem a megoldást a különböző esetekben. Valójában azt érzem át,
hogy mi az a hely, mi kell oda. Ezt szeretem
nagyon csinálni, és úgy érzem, ezt jól meg

Igen. Van, amikor az építész engedi át a
feladatot, hogy kaput vagy például kerítést tervezzek. A fülöpjakabi nagy kapuról
nem szívesen mondtam volna le, mert az
az egésznek a része. Itt egy kert épült, ház
nélkül, és ez a kertnek a kapuja. Ki tudná
jobban megtervezni, mint az, aki az egész
kertet megformálta?
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A kárpátaljai munka esetében van egy
rendkívül jó gondolkodású tulajdonos, aki
zenével foglalkozik, és tovább tudja komponálni a dolgokat. És vannak olyan egyszerű kőműves és segédmunkás emberek,
akik szeretik azt, amit csinálnak. Kön�nyen megszeretik a rajzot, ha elbeszélgetünk róla. Ez az a hely, ahol nem pont azt
csinálták, ami a papíron volt, de nem azt
érzem, hogy ezt most megváltoztatták és
rosszabb lett, hanem építően alakították
tovább. Sosem voltam még ilyen helyzetben, de ez engem is épít és örülök, hogy
így történt. A másik példa a biokert, ahol
a vakolatdíszekért küzdöttem sokat. Volt
néhány kőműves, akik először utálkozva
jöttek oda, hogy „na még vakolatdíszt is
kell csinálni”. Én magam is csináltam ilyet
a saját házunknál, tudtam hogyan kell,
ezért nem tudtak mellébeszélni, hogy így
nem megy, meg úgy nem megy. Egyre többet beszélgettünk, megcsinálták az első
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Ekkor fenékbe rúgtam magamat – és most
jól érzem magam. Természetesen úgy gondolom, nincs vége, lesz négyszer és ötször
hétév is, de hogy hányszor hét, azt nem
tudom. A mostani hétévnek még van sodrása, örömtelien szép munkákat csinálok.
Szeretem, hogy szeretik mások is…

› Van három gyereked. Mit szólnak a kertjeidhez? Ismerik, látják az elkészült
kerteket?
Látják, hogy sokat dolgozom, néha belepillantanak a rajzaimba. Ha van rá lehetőség,
időnként elviszem őket a kertekbe. Ha úgy
adódik, építés közben is eljönnek, sőt volt,
amiben dolgoztak is. Növényt ültettek, öntöztek, például a biokertben is. Szeretik,
amit csinálok, de nem gondolom, hogy bármelyiknek kerttervezőnek kellene lennie.
Mindegyik majd futja a maga pályáját. Nem
tudom, lesz-e családi dinasztikus folytatás.
Aminek lesz folytatása, az az, amiből az
egész beszélgetés is indult. Én életet, életteliséget teremtek a kertekben. Mindegy,
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ha az egyik pap akar lenni, a másik zoológus, a harmadik botanikus, mindegy. Az a
lényeg hogy a munkáját úgy végezze, hogy
az életet szolgálja. Akkor ugyanazt csináljuk, csak más területen bontakozunk ki.

› Ez nagyon szép végszó lenne. De én
még kíváncsi vagyok a jövőképedre!
Gondolkodtál erről?
Amiről a tájépítész szakma ma, kiállításokon keresztül próbál hírt adni, hogy
mit mit is tudnak a kertépítészek, tájépítészek, az nagyon jó. Látszik, hányféle
szakterületen, és milyen munkákat tesz le
a szakma. Ilyen módon a kertépítészetnek,
tájépítészetnek látom a jövőjét. De nagyon fontos, hogy csakis minőséget szabad létrehozni. És mi lesz a nagy léptékben? Él bennem egy kép, hogy a világ egy
végtelen nagy kert. Nekünk ezt a nagy élő
kertet kell művelni, és ha a sok kis élő kert
összeér, átöleli az egész világot, akkor egy
nagy, szeretetteli kertté válik. Most vannak
élő kis pontocskák és vannak kevésbé élő

 B u d a p e s t i v i l l a k e r t j e , f ü r d ő t ó , 2 0 1 1 | f o t ó : S z ű c s G á b o r

kertek. Ezeknek kell valahogy kapcsolódniuk, megeleveníteniük a nagy kertet.
Magyarországi jövőképem a nagy, életteli
Kert-Magyarország, Somogyi Imre KertMagyarországa. A többi, az épített dolog,
ekkor nem is olyan érdekes. Minden működik a világban, ha a kert él.
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A kert, mint a természeti világ és a képzelőerő játéka | szöveg, fotó: Szűcs Gábor
Mit lehet még hozzáadni a tájhoz?
Jelenleg ezen a helyen és a tájban a finom
terepalakulatokon kívül nem találunk semmit
sem, ami a régi táj elemeit hordozná. Az ősi
tájból nem maradt szinte semmi. Így ezen a
helyen az is a feladatunk, hogy megpróbáljuk
regenerálni a tájat. Olyan növényeket – fákat, bokrokat és évelőket – is kell telepíteni,
amelyek e táj ősi elemei. Ezekből kell egy
dús vegetációt teremteni, így létrehozhatunk
egy olyan helyet a tájban, amely visszaköt
bennünket az egykori valósághoz, ahol nem
egy idegen képpel találkozunk. Ezzel elindíthatunk egy folyamatot, hiszen minél több
hasonló helyet hozunk létre, annál nagyobb
a valószínűsége, hogy összhatásukban elkezdenek kihatni az egész tájegységre. Ezzel
elindulhat egy regeneráló folyamat.

is. Mivel a szépség leginkább harmónia,
így a krémek is akkor hatnak igazán, ha a
növényben lévő harmónia – a művelés és a
szedés minőségével – megjelenik bennük,
át tudjuk vinni beléjük. Így a kert alaprajzának és a benne lévő összes épített elemnek, növényösszhangzatnak is ezt kell segítenie. Ezeket az elveket kellett egységbe
foglalni, megtalálni az erre a helyre, erre a
tájra jellemző alapokat.

Hogyan oldottuk meg a feladatot?

Egy kert építésekor mindig előttünk áll a
kérdés: hol vagyunk, mi a dolgunk, és azt
miképpen oldjuk meg.

Hol vagyunk?
Mostanában az a gondolat foglalkoztatott
–ami talán túl egyszerűnek tűnik –, hogy
a mi földi világunkat a fény vezérli. A fény
az a lényegiség, ami mindenét áthatja. A
fény, amely a Napból sugárzik és átlényegíti
a fizikai, az éteri és az asztrális világot, és
fényt gyújt a szellemünkben is. De fény az
is, ami a Teremtőből árad felénk atyai fényként - szellemi ragyogásként. Fény az is, ami
Krisztusból árad felénk feltétel nélküli szeretetként, és fény az is, ami Szűz Máriából
sugárzik hozzánk elfogadó szeretetként.
Ez a fény legtisztábban a növényvilágon
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keresztül nyilvánul meg irányunkba – legalábbis mi kertészek biztosan mindannyian
ezt gondoljuk. Tehát egy fényteli szeretetbolygón, egy Fényvilágban élünk, ahol a
növények virágai az év egészét körbefogják
éteri fényükkel, egy fényláncot, egy virágfény-burkot alkotva, amelyből a szeretet
árad. Ezt tekinthetjük alapnak.
Kerüljünk közelebb. A település a Kárpátmedencében, a magyar Alföldön, a Kiskunságon terül el, és azon belül egy olyan hely,
amit Szent Fülöp és Szent Jakab védőszentek neve jelenít meg a térképen. A folyton
járó és fáradhatatlan szentek helye ez,
ahol a határtalan síkság nem ad menedéket, nem nyújt védelmet, nincs rejtőzködés,
ahol az ember csak magára és a Teremtőre

számíthat. Itt Ég és Föld közé feszül az ember és csak egy út van – ebben kell helytállni, önmagunk lenni. A síkság olyan, mint
egy labirintus, ahol csak felfelé van kiút.
Most már meghatároztuk, hol vagyunk.

Mi a dolgunk?
A kert építtetői egy Kanadában élő magyar
testvérpár, akik egy jól működő kozmetikai
céget alapítottak ott. Termékeik lehetőség
szerint magyarországi biogazdaságokban
termesztett növényekből készülnek, és a
feldolgozás is itt történik. Elhatározták,
hogy létrehoznak egy mintakertet külföldi ügyfeleiknek, hogy bemutassák, hol és
milyen növényekből készülnek a kozmetikumok. Fontos azt tudni és megélni, hogy
amit magunkra kenünk, az voltaképpen mi

Egyrészt segítség volt számomra Kunkovács László Ősépítmények című könyve, melyben az alföldi népi kultúra talán
utolsó gyöngyszemei lettek megörökítve.
Tiszta egyszerű formák, a hely légzései.

Másrészt kiindulási alapként tekintettem
az említett fény-lényegiségre. Ez határozta
meg a kert alapszerkezetét, amely olyan,
mint egy fa, így ezen keresztül szintén ez a
fényvilág jelenik meg. Ha megfigyeljük, világossá válik számunkra, hogy a fa a fénytérbe nő bele, azt teljesíti ki.

A természeti ősképek számomra nem mások,
mint az ősharmónia, a rend teremtése a tudatunkban. Erre most nagy szükségünk van.
…és, ha jól végeztük a dolgunkat – árad a fény.

Így jutottunk el a vázlattervekig a hely
sugallatai segítségével – kerítések, kapuk,
tyúkól, góré, öntözőfa, gémeskút, borostyánkapu, lugas. A fény adja a filagória
formáját is a náddal. A nád egyenes szárával, égbetörésével, a mindent átalakító
tudásával egy kozmikus fénynövény. A
nádfedés mellett régen zsúpfedést is használtak, ahol a gabonaszár aranyló színében és alkatában köszönt vissza a fény.
A tyúkól kerek formája is Nap/fény jellegű,
amelyet a vessző és a sár, az agyag fog egybe.
A vakolatdíszek a virágkarakterükben hordozzák a fényt, de fényt sugároznak a szeretetteljes kézi munka által is.
A virágoskert is fény, az összes virágzó növényével. Van itt gémeskút, amelynek alján
ott a sötétség, de ott tükröződik benne a
fény is – a kiút. A szőlőlugasban a krisztusi
szeretet átalakító minősége köszön vissza,
amelyet bor formájában keresztény szertartásaink részeként élhetünk meg.
Ez jelenik meg a kapun, a fényvirág motívumokkal, a napsugaras fabetétekkel.
fotó: Buella Mónika
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Erhardt Gábor
› Mióta Nagymaros főépítésze?
2001 májusa óta. Ez a tizennégy év már akkora idő, hogy kicsit talán nagymarosinak
is tartom magamat.

› Hány polgármestert és képviselő-testületet szolgált ez idő alatt?
Három polgármester és öt képviselő-testület munkáját próbáltam segíteni, szolgálva
Nagymarost, a várost.

› Volt valamilyen, korábbról datálható
kapcsolata, kötődése a településhez,
akarom mondani, a városhoz?
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Nem voltak különösebb előzetes ismereteim
Nagymarosról, így az ismerkedést minden
fronton óriásléptekkel kellett indítanom.
Jártam a várost, fotóztam, körbegyalogoltam a mezsgyéket. Ismerkedtem a marosiakkal, történeteket kutattam, minden héten
egy-két órát a váci levéltárban töltöttem,
gyakorlatilag az ott fellelhető összes dokumentumot átnyálazva. Mára elmondhatom,
hogy elég sokat tudok a településről, de a
nagyobb rálátásból következően azzal is
tisztában vagyok, hogy mégiscsak elég keveset. Még mindig nagyon sok felfedezni-,
megismernivaló vár rám, remélem.

› Mi volt az első kihívás, amellyel főépítészi tevékenysége kezdetén találkozott?
Ideérkezésemkor éppen a rendezési terv
készítésébe, annak sajnos már csak a végére
estem bele. A 2002-ben elfogadott rendezési terv készítését még nem én irányítottam,
fogtam össze, azt a jegyző úr vitte a vállán.
Szerencsére egy nagyszerű várostervező
kolléga, Rosivall Ágnes készítette az anyagot. Ő nagy alapossággal, mélyen belemerülve szedte azt darabjaira, majd abból
kidolgozott rendszert alkotva egyesítette
a várost a rendezési terv lapjain.

› Ezek szerint építészeti szempontból
nem volt katasztrófaközeli helyzetben
a település?
Valóban nem. Olyanfajta terv született, amely
utcánként, sőt utcarészenként képes követni
a helyi sajátosságokat. Ehhez nagy odaadásra, az adott munka és a település szeretetére,
ismeretére volt szükség a településtervezőink
részéről. E rendezési tervnek azonban sajnos

volt egy nagyon elhibázott oldalága (Rosivall
Ágnes akarata ellenére), amely kijelölt egy
gazdasági területet a Duna és a főút közötti külterületi sávban. Ez még a visszafogott
beépítési paraméterek mellett is hajmeresztő
ötlet volt a Dunakanyar közepén. Szerencsére a tulajdonviszonyok rendezetlensége
megakadályozta a gyors megvalósíthatóságot, így a következő módosításig − ami a
gazdasági terület megszüntetése lett − nem
történt semmi.

› Milyen eszközökkel kezelte a későbbi
rendezésiterv-módosításokat?
A későbbi rendezési tervek egy új, a lakosság széles körében megvitatott, sőt az ő
bevonásukkal készült anyagon alapultak,
amely már mentes volt a túlkapásoktól, az
értékekre és azok fejlesztésére koncentrál.
E koncepciót akár a slow-mozgalommal is
lehetne rokonítani. Hasonló az értékrendje.

› Mit jelent ez pontosan?
Ez címszavakban összefoglalva a szolid
turizmusra, egy leendő közigazgatási központra, a kultúra kiemelkedő szerepére, a
hagyományokra épülő gyümölcstermesztésre és a helyi termékekre alapoz. Ezek
közül a közigazgatási központi szerep
időközben aktualitását vesztette. A 2003tól működő, új, járási alapú közigazgatási
rendszerben Vác és Szob között erre már
nincs szükség. E terv többi ágát lépésről
lépésre próbáljuk megvalósítani, teret adni
ezek kibontakozásának.

› Ezek az új törekvések egy teljesen új
településképre alapulnak, vagy az adottságokat veszik figyelembe? Milyennek
látja Nagymaros város karakterét?
A város egyszerre kicsi és nagy. Közel ötezres
lélekszámával a legkisebb városok közé tartozik, ugyanakkor földrajzi helyzete és történelme alapján − Visegrádhoz hasonlóan − kiemelkedő jelentőségű település. Lakosságszáma
alapján egy nem is túlságosan nagy falu is lehetne, ugyanakkor mégis ízig-vérig város, úgy
is mondhatnám: egy kis kisváros.

› A kisvárosok rangját általában a településközpont határozza meg.
Így van ez Nagymarossal is?

C s aládi Napközi é s Nevelé si Tanác s adó, építé s z : Varga C s aba , 20 13 

Valóban, a központ a zárt sorú, főképp eklektikus beépítésével, a gótikus templommal, a nagyvonalú, Dunára kifutó Fő térrel,
a rangos szecessziós iskolával egy nagyon
szerethető, élhető, emberléptékű kisváros hangulatát adja. Ugyanakkor a felfutó
völgyi utcákban a falusias parasztházak az
uralkodóak, amelyek viszont szintén egyedi, nagymarosi jellegzetességekkel bírnak.

› Az igazán érdekes részek egy építész
számára − gondolom − inkább az átmeneti
területek.
Igen, több helyen az oromzatos parasztházak és a kisvárosias zárt sorú épületek
vegyesen, egymás mellett is előfordulnak.
Ezeken a részeken megfigyelhető az egykori
városiasodási folyamat egyik módja, amikor
az eredetileg oromzatos parasztházat az utcafronton, rá merőlegesen bővítették, azaz
„zártsorúsították”. Fellelhető még olyan zárt
sorú ház is, ahol két parasztház épült össze
úgy, hogy még látható az eredeti parasztház
utcai tornácának maradványa is.

 Fő t ér, ker t- é s t á jépít é s z : Kec ské s T ibor, 2006
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› Vannak egyéb, Nagymarosra vagy annak
egy részére jellemző, különleges épületek?
A település Dunához közeli, oromzatos
parasztházként megmaradt épületei külön
sajátosságokkal bírnak. Egy kb. 150 évvel
ezelőtti nagy árvizet követően e házakat
megemelték. Leszedték a födém- és tetőszerkezetet, magasabbra húzták a házat,
és felemelték a padlószintet, így védekezve
a várható következő árvizek ellen. Az építkezésekhez vettek egy „tutajt”, ami azt jelentette, hogy a Dunán Pest felé úsztatott,
összekötött rönkökből, építési fából vásároltak egy-egy egységet. Ezekből épültek az
új faszerkezetek. Fa volt bőven, ezért szinte mindenhol csapos gerendafödémek vannak ezekben a házakban. Ilyennel máshol
még nem találkoztam. A díszes tornácokat
is ekkor építették a házakhoz. E lakóházak
belső terei is kifinomultak. Az átépítésekkor az egymás után sorolódó helyiségeket
nagyméretű, sokszor kétszárnyú, váztáblázatos-bélletes ajtókkal nyitották össze,
tengelyben, mint egy századfordulós városi
polgárház elegáns tereit. A belmagasságok
is ehhez a nagyvonalúsághoz igazodnak:
három méter körüliek. Mindez egy „parasztház”-ban. Ezeket a beépítéseket még
színesítik a szétszórtan (a Duna-parton, a
dombtetőn stb.) elhelyezkedő patinás, úgynevezett „svájci villák”.

› A svájci villákhoz és a parasztházakhoz
hozzátartoznak a faragott ácsszerkezetek
és a natúrcserép-fedés.
Országépítő 2015|02

Egykor Maroson téglagyár is működött, a
múlt századforduló utáni épületek nagyrészt az innen kikerülő téglából épültek, tetejüket marosi cserép fedi. A marosi cserép
fellelhető a Dunakanyar többi településén
is, Dunabogdánytól Esztergomig, Verőcétől
Szobig, de még messzebb is. E sajtolt jellegű
cserép jellegzetessége, hogy a rajta lévő kiálló rombuszminta miatt nem szükséges hozzá
hófogó. Még ma is látható a város egy-két
pontján az eredeti, túlégetett (ezzel fagyállóvá tett) marosi téglából készült járda.

› Építészeti karakteréhez hasonlóan van
a településnek egyéb, saját kulturális
arculata?
A várost Mainz környékéről betelepült svábok lakják, a szomszéd településekhez, Visegrádhoz, Zebegényhez és Kismaroshoz
hasonlóan. Nagymaros földrajzi helyzete a
többi, szűken vett dunakanyari településhez hasonlóan speciális. Területe beszorul a
Duna és a Börzsöny közé, ezáltal koncentrálódik. A szűk völgyi utcák, kiérve a hegy
szorításából, kiszélesednek, teresednek, és
lezárás nélkül lefutnak a Dunáig. Az egyik
ilyen kiteresedés maga a Fő tér, melynek felső részét az egykor kerített gótikus templom
uralja. A közlekedés (a vasút és a főút) erős, a
Dunával párhuzamos határvonalakat képez,
a Fő tér egységét három részre szabdalva.
A templom alatt a vasút szeli át a teret, az
alsó harmadában meg a főút. A felső zárás a
templommal szembeforduló zárt sorú beépítés, míg az alsó zárás hiányzik, a főtér kifut a

Dunára, szembenéz Visegráddal, ezzel is jelezve a két település összetartozását.

› Gondolom, a tevékenységéhez kötődő
fejlesztések a Fő térhez kapcsolódtak.
A nagyobb léptékű városfejlesztéseink
innen, a központból indultak ki. A templom feletti részek rendbetételével kezdtük
(Monsberger tér, Szent Imre tér), majd a
középső és az alsó térrész következett. A
felső térrészek bensőségesebb hangulatúak, a templom mellett egy új Szent István–Gizella-szoborral, amely Lukács István
szobrászművész alkotása. Kicsit feljebb
egy kőfeszület áll, valamint egy adakozásból emelt-épített kút, melynek kőmunkáját Lukács István szobrász végezte el, a
kovácsoltvas részeket pedig Seregi György
kovácsművész alkotta meg. A Fő tér felett
indul el a kálvária szép lépcsője a stációkkal, faragott kő lépcsőidomokkal, eredeti
marosi tégla pihenőburkolatokkal. A lépcső
kőtömbjeibe belevésték a kálvária építését
lehetővé tevő adakozók neveit, melyeket a
Szent Imre téri kút kövei is megőriznek.

› Milyen elemekből állt a Fő tér felújítása?
A Fő tér terveit Kecskés Tibor kertészmérnök
készítette. Ezeket menet közben kiegészítettük a tér közepén egy Szent Márton-szoborral (Nagy Attila szobrászművész alkotása, az
alsó térrész tetején pedig egy országzászlóval.
Ezek mind a középtengelyben helyezkednek
el, akárcsak a műemlék kereszt a vasút alatt,
és a millenniumi emlékmű a felső térrész alján.

› Nagymaros érdekessége, hogy szinte két
főtere van egymás mellett.
A Fő tér átalakítása után a következő, párhuzamos, kiszélesedő utca, a Magyar utca
következett, valamint a kettő közti átkötő
szakaszok. E terveket a Pagony Iroda készítette, Herczeg Ágnes vezényletével.
A felújítás e II. ütemének "tetején" az idén száz
éves szecessziós iskolaépület áll. A Magyar
utcát az idők folyamán teljesen átalakították.
Két külön nyomtávú útrész húzódott rajta,
közepén egy zöldsávval. Ezt megszüntettük,
és visszaállítottuk a hagyományos, eredeti
utcarendet, amely egyébként is sokkal jobban tudja szolgálni az utca életét. A felújítás
során alapvető szempont volt, hogy természetes és nívós anyagokat használjunk. Így
esett a választás a kockakőre az utak, és a
téglára a járdák esetében, utalva a már említett téglagyárra.

› A főterek felújításához homlokzatfelújítások, épület-helyreállítások is tartoztak?
A közterületi felújításokkal párhuzamosan
három, fontos helyen álló, helyi védettségű saroképületet is felújítottunk, illetve kibővítettünk. Az első a Fő tér és a Váci út
sarkán álló könyvtárépület, melynek terveit
Robogány Andrea (Kvadrum Kft.) készítette. Az épületre visszakerült az eredeti sarki
bejárat, és a hozzá illő, mégis mai, új tetőtérbeépítéssel bővítettük a házat. Az eredeti,
eklektikus homlokzatot helyreállítottuk,
a hiányzó vakolatdíszeket pótoltuk. A ház

az Év homlokzata pályázaton különdíjas
lett. A másik ilyen, szintén önkormányzati,
és szintén helyi védelem alatt álló épület
a Váci út 21., amely a Váci út és a Magyar
utca sarkán áll. Ennek terveit Jánosi János
(Kvadrum Kft.) készítette. Ez a ház már egy
ideje használaton kívül volt, nagyon rossz
állapotban. Ebből egy kávézó-galériát alakítottunk ki, amely azóta nagyon jól működik:
színes művészeti kiállítások, egyéb kulturális események váltják itt egymást.

› És a harmadik?
A harmadik épület szintén sarokház a Magyar utcában, a vasút alatt. Ez nem volt önkormányzati tulajdon, a településnek meg
kellett vásárolnia. Eredetileg étteremként
működött. Az idősebbek még emlékeznek
az épület kerthelyiségében tartott esküvőkre, összejövetelekre. Felújításakor az volt a
célunk, hogy egyrészt az iskola, az óvodák
és az öregek otthona részére biztosítsuk a
főzőkonyhát és az étkezési lehetőséget,
másrészt, hogy a város központjában legyen
egy látogatható, este és hétvégén is nyitva
tartó színvonalas étterem. A klasszicista ház
leromlott állapotban került hozzánk, udvari oldalait teljesen átépítették. Kívül-belül
helyreállítottuk az épületet, elhelyeztünk
benne egy modern, jól felszerelt konyhát,
az udvarát pedig újra megnyitottuk kerthelyiségként kialakítva. A házhoz tartozik egy
nagy oldalkert is, melyet összenyitottunk a
Fő tér és a Magyar utca közt húzódó gyalogosúttal, azzal a céllal, hogy ez lesz az idő-
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szakos, alkalmankénti helyi piac tere. A ház
felújítását én terveztem.

› Említette, hogy a felújított épületek között helyi védettségűek is voltak. Ezek
védetté nyilvánítása már az ön nevéhez
fűződik?
Főépítészi tevékenységem elején két dologra kiemeltebben koncentráltam. Ezek közül
az egyik a helyi védelem volt. Pontos listát
vettem fel az értékes épületállományról,
és elkezdtem ezek kutatását, dokumentálását. A városmagból kiindulva egy-két
utcánként, nyolc-tíz házanként sorra védettség alá vettük a Nagymaros jellegét
alapvetően meghatározó épített értékeket.
Jelenleg több mint 280 épület áll helyi védettség alatt, és még kb. 20-30-at tervezek
a képviselő-testület elé vinni. 300 ház egy
ötezres településen szép szám, szerencsések vagyunk, hogy eleink ennyi szépséget
hagytak ránk. Ezzel viszont komoly felelősség is társul. Kidolgoztam egy helyi védelem támogatási rendeletet, amelyet a testület meg is szavazott. Mondhatom, hogy
az egyik legsikeresebb akciónk indult el:
eddig kb. 20 épület újult meg a város támogatásával. Sajnos két-három éve megtört a
lendület, de remélhetőleg nem véglegesen.

› És a másik szívügye mi volt?
A másik fontos főépítészi feladat a készülő tervek véleményezése, a tervezett
építkezések figyelemmel kísérése. Ennek
érdekében dunakanyari kollégáimmal
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› Vannak egyéb, Nagymarosra vagy annak
egy részére jellemző, különleges épületek?
A település Dunához közeli, oromzatos
parasztházként megmaradt épületei külön
sajátosságokkal bírnak. Egy kb. 150 évvel
ezelőtti nagy árvizet követően e házakat
megemelték. Leszedték a födém- és tetőszerkezetet, magasabbra húzták a házat,
és felemelték a padlószintet, így védekezve
a várható következő árvizek ellen. Az építkezésekhez vettek egy „tutajt”, ami azt jelentette, hogy a Dunán Pest felé úsztatott,
összekötött rönkökből, építési fából vásároltak egy-egy egységet. Ezekből épültek az
új faszerkezetek. Fa volt bőven, ezért szinte mindenhol csapos gerendafödémek vannak ezekben a házakban. Ilyennel máshol
még nem találkoztam. A díszes tornácokat
is ekkor építették a házakhoz. E lakóházak
belső terei is kifinomultak. Az átépítésekkor az egymás után sorolódó helyiségeket
nagyméretű, sokszor kétszárnyú, váztáblázatos-bélletes ajtókkal nyitották össze,
tengelyben, mint egy századfordulós városi
polgárház elegáns tereit. A belmagasságok
is ehhez a nagyvonalúsághoz igazodnak:
három méter körüliek. Mindez egy „parasztház”-ban. Ezeket a beépítéseket még
színesítik a szétszórtan (a Duna-parton, a
dombtetőn stb.) elhelyezkedő patinás, úgynevezett „svájci villák”.

› A svájci villákhoz és a parasztházakhoz
hozzátartoznak a faragott ácsszerkezetek
és a natúrcserép-fedés.
Országépítő 2015|02

Egykor Maroson téglagyár is működött, a
múlt századforduló utáni épületek nagyrészt az innen kikerülő téglából épültek, tetejüket marosi cserép fedi. A marosi cserép
fellelhető a Dunakanyar többi településén
is, Dunabogdánytól Esztergomig, Verőcétől
Szobig, de még messzebb is. E sajtolt jellegű
cserép jellegzetessége, hogy a rajta lévő kiálló rombuszminta miatt nem szükséges hozzá
hófogó. Még ma is látható a város egy-két
pontján az eredeti, túlégetett (ezzel fagyállóvá tett) marosi téglából készült járda.

› Építészeti karakteréhez hasonlóan van
a településnek egyéb, saját kulturális
arculata?
A várost Mainz környékéről betelepült svábok lakják, a szomszéd településekhez, Visegrádhoz, Zebegényhez és Kismaroshoz
hasonlóan. Nagymaros földrajzi helyzete a
többi, szűken vett dunakanyari településhez hasonlóan speciális. Területe beszorul a
Duna és a Börzsöny közé, ezáltal koncentrálódik. A szűk völgyi utcák, kiérve a hegy
szorításából, kiszélesednek, teresednek, és
lezárás nélkül lefutnak a Dunáig. Az egyik
ilyen kiteresedés maga a Fő tér, melynek felső részét az egykor kerített gótikus templom
uralja. A közlekedés (a vasút és a főút) erős, a
Dunával párhuzamos határvonalakat képez,
a Fő tér egységét három részre szabdalva.
A templom alatt a vasút szeli át a teret, az
alsó harmadában meg a főút. A felső zárás a
templommal szembeforduló zárt sorú beépítés, míg az alsó zárás hiányzik, a főtér kifut a

Dunára, szembenéz Visegráddal, ezzel is jelezve a két település összetartozását.

› Gondolom, a tevékenységéhez kötődő
fejlesztések a Fő térhez kapcsolódtak.
A nagyobb léptékű városfejlesztéseink
innen, a központból indultak ki. A templom feletti részek rendbetételével kezdtük
(Monsberger tér, Szent Imre tér), majd a
középső és az alsó térrész következett. A
felső térrészek bensőségesebb hangulatúak, a templom mellett egy új Szent István–Gizella-szoborral, amely Lukács István
szobrászművész alkotása. Kicsit feljebb
egy kőfeszület áll, valamint egy adakozásból emelt-épített kút, melynek kőmunkáját Lukács István szobrász végezte el, a
kovácsoltvas részeket pedig Seregi György
kovácsművész alkotta meg. A Fő tér felett
indul el a kálvária szép lépcsője a stációkkal, faragott kő lépcsőidomokkal, eredeti
marosi tégla pihenőburkolatokkal. A lépcső
kőtömbjeibe belevésték a kálvária építését
lehetővé tevő adakozók neveit, melyeket a
Szent Imre téri kút kövei is megőriznek.

› Milyen elemekből állt a Fő tér felújítása?
A Fő tér terveit Kecskés Tibor kertészmérnök
készítette. Ezeket menet közben kiegészítettük a tér közepén egy Szent Márton-szoborral (Nagy Attila szobrászművész alkotása, az
alsó térrész tetején pedig egy országzászlóval.
Ezek mind a középtengelyben helyezkednek
el, akárcsak a műemlék kereszt a vasút alatt,
és a millenniumi emlékmű a felső térrész alján.

› Nagymaros érdekessége, hogy szinte két
főtere van egymás mellett.
A Fő tér átalakítása után a következő, párhuzamos, kiszélesedő utca, a Magyar utca
következett, valamint a kettő közti átkötő
szakaszok. E terveket a Pagony Iroda készítette, Herczeg Ágnes vezényletével.
A felújítás e II. ütemének "tetején" az idén száz
éves szecessziós iskolaépület áll. A Magyar
utcát az idők folyamán teljesen átalakították.
Két külön nyomtávú útrész húzódott rajta,
közepén egy zöldsávval. Ezt megszüntettük,
és visszaállítottuk a hagyományos, eredeti
utcarendet, amely egyébként is sokkal jobban tudja szolgálni az utca életét. A felújítás
során alapvető szempont volt, hogy természetes és nívós anyagokat használjunk. Így
esett a választás a kockakőre az utak, és a
téglára a járdák esetében, utalva a már említett téglagyárra.

› A főterek felújításához homlokzatfelújítások, épület-helyreállítások is tartoztak?
A közterületi felújításokkal párhuzamosan
három, fontos helyen álló, helyi védettségű saroképületet is felújítottunk, illetve kibővítettünk. Az első a Fő tér és a Váci út
sarkán álló könyvtárépület, melynek terveit
Robogány Andrea (Kvadrum Kft.) készítette. Az épületre visszakerült az eredeti sarki
bejárat, és a hozzá illő, mégis mai, új tetőtérbeépítéssel bővítettük a házat. Az eredeti,
eklektikus homlokzatot helyreállítottuk,
a hiányzó vakolatdíszeket pótoltuk. A ház

az Év homlokzata pályázaton különdíjas
lett. A másik ilyen, szintén önkormányzati,
és szintén helyi védelem alatt álló épület
a Váci út 21., amely a Váci út és a Magyar
utca sarkán áll. Ennek terveit Jánosi János
(Kvadrum Kft.) készítette. Ez a ház már egy
ideje használaton kívül volt, nagyon rossz
állapotban. Ebből egy kávézó-galériát alakítottunk ki, amely azóta nagyon jól működik:
színes művészeti kiállítások, egyéb kulturális események váltják itt egymást.

› És a harmadik?
A harmadik épület szintén sarokház a Magyar utcában, a vasút alatt. Ez nem volt önkormányzati tulajdon, a településnek meg
kellett vásárolnia. Eredetileg étteremként
működött. Az idősebbek még emlékeznek
az épület kerthelyiségében tartott esküvőkre, összejövetelekre. Felújításakor az volt a
célunk, hogy egyrészt az iskola, az óvodák
és az öregek otthona részére biztosítsuk a
főzőkonyhát és az étkezési lehetőséget,
másrészt, hogy a város központjában legyen
egy látogatható, este és hétvégén is nyitva
tartó színvonalas étterem. A klasszicista ház
leromlott állapotban került hozzánk, udvari oldalait teljesen átépítették. Kívül-belül
helyreállítottuk az épületet, elhelyeztünk
benne egy modern, jól felszerelt konyhát,
az udvarát pedig újra megnyitottuk kerthelyiségként kialakítva. A házhoz tartozik egy
nagy oldalkert is, melyet összenyitottunk a
Fő tér és a Magyar utca közt húzódó gyalogosúttal, azzal a céllal, hogy ez lesz az idő-
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szakos, alkalmankénti helyi piac tere. A ház
felújítását én terveztem.

› Említette, hogy a felújított épületek között helyi védettségűek is voltak. Ezek
védetté nyilvánítása már az ön nevéhez
fűződik?
Főépítészi tevékenységem elején két dologra kiemeltebben koncentráltam. Ezek közül
az egyik a helyi védelem volt. Pontos listát
vettem fel az értékes épületállományról,
és elkezdtem ezek kutatását, dokumentálását. A városmagból kiindulva egy-két
utcánként, nyolc-tíz házanként sorra védettség alá vettük a Nagymaros jellegét
alapvetően meghatározó épített értékeket.
Jelenleg több mint 280 épület áll helyi védettség alatt, és még kb. 20-30-at tervezek
a képviselő-testület elé vinni. 300 ház egy
ötezres településen szép szám, szerencsések vagyunk, hogy eleink ennyi szépséget
hagytak ránk. Ezzel viszont komoly felelősség is társul. Kidolgoztam egy helyi védelem támogatási rendeletet, amelyet a testület meg is szavazott. Mondhatom, hogy
az egyik legsikeresebb akciónk indult el:
eddig kb. 20 épület újult meg a város támogatásával. Sajnos két-három éve megtört a
lendület, de remélhetőleg nem véglegesen.

› És a másik szívügye mi volt?
A másik fontos főépítészi feladat a készülő tervek véleményezése, a tervezett
építkezések figyelemmel kísérése. Ennek
érdekében dunakanyari kollégáimmal

Kő pollerek a Fő téren, 
terv: Varga Csaba, 2012
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(Visegrád, Verőce, Zebegény főépítészei)
elhatároztuk, hogy létrehozunk egy Dunakanyar Tervtanácsot. Ehhez a Főépítészi Kollégium által kidolgozott anyagot
vettük alapul, és fejlesztettük tovább a
mi adottságainkra. A bökkenő az volt,
hogy egy több települést összefogó tervtanács létrejöttéhez polgármesteri szintű

megegyezés kellett volna, amire akkor
nem volt sok esély. Legalábbis igen sok
idő kellett volna ezt tető alá hozni, főleg
úgy, hogy az egyes települések képviselőtestületei – félreértelmezve a tervtanács
jelentőségét − eleve nehezen álltak az ötlet mellé.

› Mindegyik településnek egységes telepü-

lésképi rendeletet kellett volna elfogadnia. Sajnos ez országos szinten is ritkán
valósul meg.
Egy svédcsavarral azt találtuk ki, hogy a
közösen kidolgozott rendelettervezetet
mindegyikünk külön-külön próbálja meg
elfogadtatni a saját településén (ez sem
ment könnyen). Mindenhol önálló települési tervtanács működött, ugyanakkor
mindegyiknek ugyanazok a tagjai (csak az
elnök személye változik, éppen a szerint,
hogy melyik település tervét vizsgáljuk),
és mindegyiket Dunakanyar Tervtanácsnak
hívjuk. Így is működtünk sokáig, mára viszont már csak Visegrádnak van tervtanácsa, ahol építész a polgármester, és tudja,
látja ennek fontosságát.

› Verőcének és Zebegénynek már főépítésze sincs.
Elég szomorú, hogy az egyéni érdekérvényesítésnek esnek áldozatul a rengeteg
energiával létrehozott és működtetett,
alapvetően segítő-jobbító szándékú kezdeményezések. Tanulva hibáinkból, itt lehet
elölről kezdeni a dolgot.

› És mi a helyzet a településképi véleményezéssel?
A főépítészi véleményezés sem ment kön�nyen. Gyakorlatilag 2013-ig nem tudtam
elérni azt, hogy a benyújtott engedélyezési
terveket megkapjam, véleményezhessem,
és ezáltal érvényesíthessem a környezetbe illesztés és a hagyománytisztelet elveit.
„Jobb, ha ezeket a főépítész nem látja, mert
még beleszól” alapon erősen szelektálódott
a tervmennyiség. Ugyanaz a félreértelmezés, mint a tervtanácsnál: a jobbító-segítő
igyekezetet gáncsoskodásnak, beleszólásnak tartják. 2013-ban megalkottuk a településképi véleményezési rendeletet, és ezzel
a főépítészi véleményezés is egyenesbe került. Azóta látom a terveket, van lehetőség
kommunikálni a tervezővel és az építtetővel.

› A szabályozás másik fontos, ámde meglehetősen bürokratizált, rugalmatlan eszköze a HÉSZ. Mi erről a véleménye?
A rendezési terv alapvető célja, hogy a településfejlesztési koncepcióban lefektetett
céloknak, fejlődési irányoknak teret adjon,

előkészítse azokat. Ennek egyik része az
egyes területek részletes szabályozása, amire én úgy tekintek, hogy az adott kulturális
helyzetünkben (országos szinten) szükséges
és kikerülhetetlen, de messze nem a legjobb
megoldás. Arra alkalmas, hogy a nagyon
durva dolgokat kiszűrjük, de arra nem, hogy
tényleg oda való és szép épületek szülessenek. Az tervező- és építtetőfüggő. Ha van
főépítész, és a gazdaszerepét komolyan
veszi, akkor ezen tud árnyalni. Ugyanakkor,
ha megjelenik egy kvalitásos, előremutató
ötlet, terv, akkor azt gúzsba is kötheti, akár
el is lehetetlenítheti.

› Az építési engedélyezés körének fellazítása is ezt a folyamatot erősíti.
Alapvetően szép gondolat, hogy minél több
dolgot az építészre és az építtetőre bízunk,
de sajnos nem vagyunk azon a kulturális
szinten, hogy az esetek túlnyomó részében ez be is váljon. Egy főépítész kollégám
mondta egyszer, egy tervtanács alkalmával, ahol az általa képviselt településnek
egyáltalán nem volt szabályozási terve,
hogy „a rendezési terv én vagyok”. Ennél
érzékenyebben az adott helyszínt, az adott
helyzetet figyelemmel kísérni nem lehet.

› Az ön által felügyelt későbbirendezésiterv-módosításokban milyen említésre
méltó dolgok szerepeltek?

téma a mobilgát, amit önök csendben, szinte
magától értetődő módon valósítottak meg.

A 2002-es átfogó szabályozás után, 2009ben egy viszonylag nagy területet érintő
módosítás következett. Ennek egyik fontos
elemét képezte a volt zártkertek rendezése. Nagymaros komoly problémája, hogy
a szabályozás hiánya (2002 előtt egyáltalán nem volt a külterületekre elfogadott
szabályozás), majd annak kijátszhatósága
(gazdasági épületnek épült nyaralók és
lakóházak) teljes káoszt eredményezett a
Kismaros és Nagymaros közti erős látványbeli kitettségű hegyoldalon, az infrastruktúra teljes hiánya mellett. Erre próbáltunk
ráhúzni egy szabályozást, amely hosszú
távon képes a már kialakult rendezetlenségen javítani, és ezzel az értékes terület
nívóját emelni. Rosivall Ágnes utóbb erre
kitalált egy szép elnevezést: „LAKOTT TÁJ”,
melyet azóta is előszeretettel használunk.

A Duna alapvetően meghatározza Nagymaros életét. Helyzete más, mint Visegrádon,
ahol a főút a város és a folyó között van.
nálunk az út áthalad a városon, sőt a központon, a Fő téren is. Míg Visegrádon előny,
hogy nem kell küzdeni a forgalomból eredő
balesetveszéllyel és épületkárokkal, addig
nálunk meg az az előny, hogy a Duna szerves
része a városnak. Kb. 3 km hosszú sétányunk
van, lefutó utcák, régi beépítések, Duna-parti
villák stb. Próbáljuk is folyamatosan fejleszteni e kiemelt területet. Játszótereket, hintaparkot, strandot építettünk, folyamatosan
fejlesztjük a burkolatokat, utcabútorokat,
zöldfelületeket. Ehhez kapcsolódott az egyik
legnagyobb szabású fejlesztésünk is, az árvízi védekezés kiépítése, amely párhuzamosan,
egymással átfedésben készült/készül a központ rendbetételével.

› Országos szinten túldimenzionált (vita)

› A kezdetektől mobilgátban gondolkodott

Galéria, építész: Jánosi János, 2013
 K öny v t á r, épít é s z : Robogá ny A nd r e a , 2 0 13
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(Visegrád, Verőce, Zebegény főépítészei)
elhatároztuk, hogy létrehozunk egy Dunakanyar Tervtanácsot. Ehhez a Főépítészi Kollégium által kidolgozott anyagot
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a település?
Alapvető szempont volt, hogy nem fix, hanem mobilgátat építünk, mert nem akarjuk
a várost elvágni a víztől. További fontos
kiindulási alap volt, hogy a gát mérnöki
létesítményét minél inkább beleolvasszuk,
integráljuk az adott beépítésbe. Ez egyben
jó alkalom arra, hogy rendezzük az elhanyagoltabb részeket, és felújítsuk a szép,
de már beavatkozást igénylő épületeket,
építészeti elemeket.
Mivel a Duna elég hosszú belterületi sávot
érint, a beruházást három részre osztottuk, szem előtt tartva az alapvetően eltérő vízparti helyzeteket. A három szakaszra
háromféle védekezést, mobilgát-építési
metódust dolgoztunk ki. Ezek közül talán
a középső, a központon, a Fő téren keresztülmenő 2. szakasz a legérdekesebb. Itt a
védekezés vonalát egybehoztuk a meglévő
kerítésvonalakkal. Közvetlenül a kerítések
előtt készült egy terep alatti vízzáró beton résfal, le egészen a vízzáró rétegekig,
megakadályozva ezzel a buzgárok, visszafolyások kialakulását. A terep felett, a kialakítandó magasság miatt nem lehetséges
(illetve irreálisan többe kerülne) mobilgát-

tal védekezni, ezért az két részből tevődik
össze. Az alsó fele egy fix gátfal a vízzáró résfal folytatásaként, amelyet mintegy
kerítéslábazatként leburkoltunk, főként
bontott kővel és téglával. Felette már csak
mobil elemek (hüvelyekbe helyezendő
acéloszlopok, és az oszlopok közti mobil
táblák)vannak, amelyek csak árvíz esetén
kerülnek a helyükre, egyébként az eredeti
kerítésmezők látszanak.

› Ezen a szakaszon egységes megjelenésű
az épített gátfal?
A lábazatoknál azt az elvet követtük, hogy
egyrészt megtartsuk a telkenként változó
kerítések sokszínűségét, ellentétben egy
egységes, mindent átvágó mérnöki vonallal. További szempont volt, hogy az értékes, régi kerítéslábazatok és azok eredeti
anyagai megmaradjanak ott, ahol azok
eredetileg is voltak. Mint az elején említettem, ez a szakasz a központon, annak
part felőli alján megy keresztül, ezért sok
értékes, helyi védelem alatt álló − sőt egy
műemlék − épület is áll itt. Ezeknek szerves részei a 100-150 éves kerítések is. Ahol
meg nem voltak ilyenek, azokon a helyeken

most készítettünk az előzőek jellegéhez illő
kő- és téglafalakat, változatosan, továbbra
is telkenként mást-mást.

› A fent említett beruházásoknak nyilván
nem kizárólag ön a mozgatója. Kik a támogatói, munkatársai e munkákban?
Ennek és a többi fejlesztési munkának
egyik legmeghatározóbb motorja az ízigvérig lokálpatrióta marosi munkatársam,
Murányi Zoltán, aki a hivatal városfejlesztési részlegét vezeti. Közös erőfeszítéseink
sikere nagyrészt az ő kitartó munkájának
köszönhető.

› Hogy látja most a város állapotát? Milyen
kihívások elé kell néznie a közeljövőben
főépítészként?
Az utóbbi évek felgyorsult fejlesztései révén nagyot lépett előre a város. Ugyanakkor
az is látszik, hogy még rengeteg a teendő,
nincs lehetőség pihenni, a munkát folytatni
kell. Talán ez a legszebb: hogy mindig újabb
és újabb kihívások, megoldandó problémák
jelentkeznek, hisz egy élő, folyamatosan
változó közegről, egy VÁROS-ról van szó.

M A S TER A R C HITE C T S
C S A B A V A RG A − N A GYM A RO S
Csaba Varga has been the Master Architect of the 5,000-strong town in the Danube Bend since 2001. At first, he focused specifically on documenting the
valuable constructed environment and placing it under local protection. He designed a network of subsidization which helped secure funds for renovation of
some twenty of the staggering number of three hundred protected buildings in the town. Significant development was carried out on Fő Square and he was
active as Master Architect in reviewing designs and monitoring constructions. In addition to that, Csaba Varga designed a new kindergarten, a restaurant
and several family homes and condominiums.
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É TTEREM É S KONYH A – Na g y m a r o s

Cím: Nagymaros, Magyar u. 24.
Építtető: Nagymaros Város Önkormányzata
Tervezés: 2010-2011
Építés: 2013
Tervező: Varga Csaba
Munkatársak: Vavrik Ferenc – építészet, Mantuano Tamás – statika, Fenyves Tamás – gépészet,
Levek István – elektromos, Finta Gábor – konyhatechnológia, Bognár László – költségvetés
Kivitelező : Mirror Clean Kft.

Építészet, szöveg, fotó: Varga Csaba

alaprajz

A helyi védelem alatt álló klasszicista, zártsorúan beépített sarokház a közelmúltig
vendéglátóhelyként működött. Az épület
felújítása és átalakítása során a helyi diákok étkezését kiszolgáló 500 adagos konyha és étkező került kialakításra. Az általános iskola diákjainak étkeztetése mellett az
intézmények dolgozóit is helyben kiszolgálja, míg az óvodákat és az öregek napközi
otthonát ételkiszállítással – az ott meglévő
melegítőkonyhák igénybevételével – látja
el. A felsoroltak mellett az étterem a külső
vendégek, Nagymarosiak és a városba látogatók fogadására is alkalmas.
Az ingatlan udvara két részre osztható:
az egyik az épület „L” alakú bezárásával
határolható le, ahol egy kerthelyiség lett
kialakítva. A hátsó udvarrész a termelői
piac tere, amely terület új kerítéssel, téglapillérek közti nagy, kétszárnyú fakapukon
át nyit a Milleneum sor felé. A piachoz egy
kiszolgáló raktárépület is tartozik.
Az épület két traktusból áll, az L alaprajz
mindkét szárán. Az udvari kisebb fesztávú sáv eredetileg az épület nyitott tornáca
volt, amelyet az idők folyamán, többszörösen beépítettek-átépítettek. Ezen belső
traktust elbontottuk és helyére egy téglapillérek közötti faburkolatú fallal, illetve
nyíló üvegfalakkal építettük be. Ez által
rendeztük a korábbi átépítéseket és egyben
visszaidéztük a tornácot. A konyharész teljes átalakításon esett át, egy ötszáz adagos
konyha előírásainak és igényének megfelelően. A konyhai személyzet szociális helyiségei, valamint a fűtéshelyiség a meglévő,
boltozatos pincében lett kialakítva.
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konyha előírásainak és igényének megfelelően. A konyhai személyzet szociális helyiségei, valamint a fűtéshelyiség a meglévő,
boltozatos pincében lett kialakítva.
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Építtető: Nagymaros Város Önkormányzata
Tervezés: 2012
Építés: 2014
Tervező: Varga Csaba
Munkatársak: Vavrik Ferenc – építészet, Cséfalvay Gábor – statika, Szalóky László – gépészet,
Levek István – elektromos, Radványi Iván – geodézia, Bognár László – költségvetés
Kivitelező: Silvo-Trade Kft., Vác
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Építészet, szöveg, fotó: Varga Csaba
A nyíláskeretezések csak festést kaptak, a
terméskő lábazat helyett cementvakolat,
simított-festett helyett kapart kőpor vakolat készült, és a díszes ereszpárkányzat is
elmaradt. Nyílászárói zöldre festett fa szerkezetek, amelyek bár formailag megegyeztek az eredeti ablakokkal, mára teljesen
tönkrementek.
Az épület bővítése az Önkormányzat régi
vágya volt, mivel felszereltsége nem felelt
meg az előírásoknak, illetve a gyermekek
számának örvendetes növekedése is indokolta. Az átalakítás előtti alaprajzi elrendezés alkalmatlan volt a funkcióra: az egyik
csoportszobát csak az amúgy is meglehetősen alulméretezett melegítőkonyhán keresztül lehetett megközelíteni. Az alaprajzi
bővítést a telepítési adottságok meglehetősen nehezítették: meredek partfal-szerű, támfalazott hegyoldal a hátsókertben,
szűkös előkert. A jó tájolású oldalkertben
való bővítéssel pedig megszűntek volna a

Nagymaroson 1909-ben három, teljesen
azonos kialakítású, eklektikus stílusú
óvodaépület készült a település különböző pontjain, igazodva a helyi igényekhez.
Jelenleg mindhárom épület áll és helyi védelem alá tartozik. Eredetileg mindegyik
óvoda egy-egy csoportszobából, és az
óvónőknek kialakított egyszobás szolgálati lakásokból állt, bizonyítva a korabeli
építők tudatosságát. Az idők folyamán e
lakásokat az óvoda teréhez csatolva csoportszobává alakították, így növelve a
férőhelyek számát.

Országépítő 2015|02

A most bemutatott épület Nagymaros
egyik sajátos hangulatú völgyi utcájában,
az Elsővölgy utca alján, egy meredek telken
áll. Az eredeti, egytraktusos épület utca felőli részében volt a szolgálati lakás, a csoportszoba pedig a déli tájolású oldalkertre
nézett. Az épületet a hatvanas években
- társadalmi munkában - kibővítették egy
csoportszobával egy, a régire merőleges
szárnyban, a keleti oldalon. Az új házrész
tömegében, formájában ugyan alkalmazkodott a régihez, viszont részleteiben, anyagminőségekben jóval alatta maradt annak.
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Ez az épületrész is vakolatkereteket, ereszés osztópárkányzatot, sarok kváderezést
kapott. A régi épület összes nyílászáróját
az eredetiekkel megegyező kialakítással és
színben újragyártattuk. A bővítmény pinceszintjére került a gázkazánt kiváltó új, faelgázosító kazán. A fűtés korszerűsítésének
köszönhetően elbontásra került a korábbi
szenes fűtés hatalmas téglakéménye és a
ráerősített acélkémény is.

meglévő csoportszobák ablakai, így maradt az épület melletti, meredek rézsűbe
való beépítés. Ez jelentős földmunkát és
egy komoly támfal építését tette szükségessé, ami nem kis mértékben terhelte
meg az amúgy is szűkös – nagyrészt EU-s
forrásból származó – költségvetést.

alaprajz

A bővítés során szem előtt tartottuk, hogy
egy védett épületről van szó. A bővítmény
– benne egy csoportszobával, tornaszobával, melegítő konyhával és irodákkal – egy
független új szárnyként lett kialakítva,
amely egy alacsonyabb összekötő folyosóval kapcsolódik a meglévő épülethez.
Ez utóbbi – amely eredetileg üvegtetőt
kapott volna - egyben az óvoda új aulája,
központi elosztó tere lett, öltözőfalakkal.
Így a védett épület beltérbe került, egykori külső homlokzatát is eredeti állapotának megfelelően lehetett felújítani.
A belső terekben is a sárga-fehér külső
vakolatarchitektúra jelenik meg, amelyet
a költségkeret szűkössége miatt elhagyott
üvegfödém teljes felületében láthatóvá
tett volna.
A hatvanas években készült bővítményt,
annak diszpozíciója miatt, az eredeti
1909-es építkezés részleteivel láttuk el.

Országépítő 2015|02

Az új épületszárny építészeti karaktere
– a kislejtésű fémlemez tető és az osztás
nélküli nyílászárók által – egyértelműen
modern lett, az alkalmazott szerkezetek
a 21. századhoz kötik. A külsőn domináló
favázas téglaburkolat Nagymaroson nem
szokatlan, sőt a közelben is áll egy ilyen
– sajnos, mára a felismerhetetlenségig átalakított – ház. Követve a régi épületszárny
felújításának elvét az új szárny fa-tégla
burkolatú homlokzata szintén befut a belső térbe. Favázas szerkezetű, nyerstégla
homlokzatburkolatának rendszerébe illeszkednek a színes-festett homlokzati táblák,
amelyek az itteni óvodások gyerekrajzainak
felhasználásával készültek.
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Építészet: TÓTHFALUSI Gábor, TULOGDY László
Építész munkatárs: CECĂLĂȘAN Ioana
Statika: Plan31 – KIss Zoltán
Generáltervező: Tektum Arhitectura & Arta – Kolozsvár
Generálkivitelező: Varga András
Tervezés éve: 2011
Kivitelezés: 2012–2014
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A képeken látható kis kávézó két oldaláról
inkább zárt, megformálásában (kül)városias térhez kapcsolódó térplasztika – bárplasztika – 2011-ben született Tóthfalusi
Gábor irodájának tervezőasztalán.

Plan kávézó
Kolozsvár

Szöveg: Török Ádám
Építés zet : Tóthfalusi Gábor
Fotó: Andrei Neamtu

P l a n C afé
C l u j Nap o ca
Gábor Tóthfalusi, the designer of the café was a student
of the Itinerant School under Imre Makovecz in 2003.
Designed in 2011, the café is adjacent to one of the most
significant late works of Makovecz, the Protestant church
in Törökvágás. The church is an extremely emphatic
structure which creates an atmosphere of its own in an
otherwise unremarkable architectural environment. The
café is a brilliant answer to the question: what sort of
solution will an independent architect who has been a
master of architecture for more than a decade give to
a noble, but somewhat mundane challenge? Gábor
Tóthfalusi applied a neutral language of architecture,
throwing out the frills, and used pure geometric shapes
to reveal the material, i.e. the brick and the concrete.
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Gábor 2003-ban töltötte vándorfélévét a
Makonában, Makovecz Imre mellett dolgozva. Ekkoriban legfontosabb terve talán
az ispánki Világhy-ház (2007) csűrépülete
volt. Bár az épületet a Mester jegyezte,
önálló Tóthfalusi-ház volt, építészeti origó

írásunk szempontjából. Talán sorsszerű,
hogy cikkünk tárgya éppen Makovecz
Imre egyik legjelentősebb kései alkotása, a törökvágási református templom
szomszédságában áll. A két épület között
ugyan csak közvetett a vizuális kapcsolat,
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ez azonban nem csak szimbolikus. A kávézó egy meglévő irodaépülethez csatlakozik, nyugat felől egy beépített telek
parkolója határolja, délről egy kis park,
átellenben vele a tévé és a rádió épülete.

emeleti alaprajz
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Tóthfalusi Gábor nagyon céltudatos és
józan gondolkodású építész, aki remekül
kamatoztatja tehetségét. Ez a ház is − úgymond − tiszta munka. Az építészi álom nem
lépi túl a tervezési program kereteit, a funkció az építészeti formálással együtt áttekinthető, egyszerű. Ugyanakkor képi világa van
annyira érdekes, hogy érdemes legyen az
épület tényszerű ismertetését lazítani némi
− képek mögé erőltetett – filozófiával.
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Minden létezőt két erő formál: a külső
feltételek (presszió), és a belső létezni
akarás (ambíció). Példának okáért egy
vízcsepp esetében a külső a légnyomás
és a gravitáció, a belső pedig az anyag
belső súrlódása és a felületi feszültség.
Minden ebben a kettősségben létezik: egy
fa habitusát − ambícióját − a környezeti
adottságok pressziói torzítják. Egy épület esetében is több ilyen ellentétpárt
(A; B) állíthatunk föl. Csak példaképpen:
A1: táji, épített, építésjogi (!) környezet;
A2: építészi, megbízói akarat; vagy B1:
statika, éghajlat, anyagi jellemzők; B2:
funkció, ergonómia, kényelem.
Esetünkben a külső hatásra (szűkös telek
és tervezési program) a tervezői válasz:
tiszta, átlátható terek, maximális megnyitással a külvilág felé. Az alsó szint egyterű
kávézó, egyik fala a kis park felé lényegében teljesen megnyitható. A felső szinten
egy zárt, és egy vele szinte egybeolvadó
fedett-nyitott téregyüttes van, egy fedetlen terasz betoldásával. A fedett-nyitott
rész a park felé félig transzparens felülettel, függőleges faráccsal nyit, illetve zár.
Egy fa habitusa – életprogramja − nem
akkor teljesedik ki, ha nincs presszió, hanem ha a külső hatás tiszta és egyetemes
− ez a külső és belső erők harmóniája. De
mi van akkor, ha a külső környezet nem
egyetemes, hanem neutrális – jellegtelen,
esetleg zaklatott, egyenetlen? Mi szabá-

lyozza akkor az építészeti gondolatot?
A Tektum Építész Iroda korábbi, Kolozsvár-szerte megépült munkái feleletet adnak erre a problémára. Erősebb táji vagy
épített környezet sokkal magától értetődőbben inspirálja a karakteres formálást:
tégla és faragott kő homlokzati játékot,
kivillanó ácsszerkezetet vagy faerkélyt,
esetleg jóízűen regionalista magastetőkompozíciót. Időben visszafelé haladva
diszkréten felbukkannak az ún. organikus
jegyek: szárnyszerűen túlfuttatott borona-

fal, rönkoszlop, oromfalon megjelenő nap−
hold-szimbólum, míg el nem jutunk a már
említett ispánki Világhy-ház csűrépületéig.
A Donát út mentén azonban Makovecz
szürreális kompozíciója nem lehet termékeny talaj, ölelő közeg, hanem egy nagyon
hangsúlyos, aszimmetrikus külső hatás,
amely önálló teret követel, saját univerzumot egy hangsúlytalan épített környezetben. Mit tesz egy független építész, aki
inaséveit már egy évtizede elhagyta, és
a saját útján jár, kezében egy nemes, de
prózaibb feladattal? Az építészeti nyelvet
is – bizonyos szempontból − neutrálisra
hangolja, elhagyja az idézeteket, a valamilyenséget, inkább geometrikusan formál,
megmutatja az anyagokat, a téglát és a
vasbetont. A kávézó tere két kéményszerű oszlop közé szorított hasáb, melyhez
a bejárati elem csatlakozik. A hátsó, zárt
terek kubaturája vakolt, egy oszloprács
külső héjjal, s ez a struktúra kívül-belül
visszaköszön.
Ha az építész absztrahál, attól még költői
maradhat, a nem valamilyen épület nem
feltétlenül semmilyen, janákysan szólva.
Ha a külső formáló erő egyenetlen, a belső
akarat még lehet egyetemes.
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fotó: Plan Café

30

31

ez azonban nem csak szimbolikus. A kávézó egy meglévő irodaépülethez csatlakozik, nyugat felől egy beépített telek
parkolója határolja, délről egy kis park,
átellenben vele a tévé és a rádió épülete.

emeleti alaprajz

EMELET ALAPRAJZ
0

100

150

200

300

500 cm

F

Tóthfalusi Gábor nagyon céltudatos és
józan gondolkodású építész, aki remekül
kamatoztatja tehetségét. Ez a ház is − úgymond − tiszta munka. Az építészi álom nem
lépi túl a tervezési program kereteit, a funkció az építészeti formálással együtt áttekinthető, egyszerű. Ugyanakkor képi világa van
annyira érdekes, hogy érdemes legyen az
épület tényszerű ismertetését lazítani némi
− képek mögé erőltetett – filozófiával.

50

F

F

F

F

földszinti alaprajz
FÖLDSZINT ALAPRAJZ
0

50

100

150

200

300
0

500 cm
50
100

150

200

300

500 cm

Minden létezőt két erő formál: a külső
feltételek (presszió), és a belső létezni
akarás (ambíció). Példának okáért egy
vízcsepp esetében a külső a légnyomás
és a gravitáció, a belső pedig az anyag
belső súrlódása és a felületi feszültség.
Minden ebben a kettősségben létezik: egy
fa habitusát − ambícióját − a környezeti
adottságok pressziói torzítják. Egy épület esetében is több ilyen ellentétpárt
(A; B) állíthatunk föl. Csak példaképpen:
A1: táji, épített, építésjogi (!) környezet;
A2: építészi, megbízói akarat; vagy B1:
statika, éghajlat, anyagi jellemzők; B2:
funkció, ergonómia, kényelem.
Esetünkben a külső hatásra (szűkös telek
és tervezési program) a tervezői válasz:
tiszta, átlátható terek, maximális megnyitással a külvilág felé. Az alsó szint egyterű
kávézó, egyik fala a kis park felé lényegében teljesen megnyitható. A felső szinten
egy zárt, és egy vele szinte egybeolvadó
fedett-nyitott téregyüttes van, egy fedetlen terasz betoldásával. A fedett-nyitott
rész a park felé félig transzparens felülettel, függőleges faráccsal nyit, illetve zár.
Egy fa habitusa – életprogramja − nem
akkor teljesedik ki, ha nincs presszió, hanem ha a külső hatás tiszta és egyetemes
− ez a külső és belső erők harmóniája. De
mi van akkor, ha a külső környezet nem
egyetemes, hanem neutrális – jellegtelen,
esetleg zaklatott, egyenetlen? Mi szabá-

lyozza akkor az építészeti gondolatot?
A Tektum Építész Iroda korábbi, Kolozsvár-szerte megépült munkái feleletet adnak erre a problémára. Erősebb táji vagy
épített környezet sokkal magától értetődőbben inspirálja a karakteres formálást:
tégla és faragott kő homlokzati játékot,
kivillanó ácsszerkezetet vagy faerkélyt,
esetleg jóízűen regionalista magastetőkompozíciót. Időben visszafelé haladva
diszkréten felbukkannak az ún. organikus
jegyek: szárnyszerűen túlfuttatott borona-

fal, rönkoszlop, oromfalon megjelenő nap−
hold-szimbólum, míg el nem jutunk a már
említett ispánki Világhy-ház csűrépületéig.
A Donát út mentén azonban Makovecz
szürreális kompozíciója nem lehet termékeny talaj, ölelő közeg, hanem egy nagyon
hangsúlyos, aszimmetrikus külső hatás,
amely önálló teret követel, saját univerzumot egy hangsúlytalan épített környezetben. Mit tesz egy független építész, aki
inaséveit már egy évtizede elhagyta, és
a saját útján jár, kezében egy nemes, de
prózaibb feladattal? Az építészeti nyelvet
is – bizonyos szempontból − neutrálisra
hangolja, elhagyja az idézeteket, a valamilyenséget, inkább geometrikusan formál,
megmutatja az anyagokat, a téglát és a
vasbetont. A kávézó tere két kéményszerű oszlop közé szorított hasáb, melyhez
a bejárati elem csatlakozik. A hátsó, zárt
terek kubaturája vakolt, egy oszloprács
külső héjjal, s ez a struktúra kívül-belül
visszaköszön.
Ha az építész absztrahál, attól még költői
maradhat, a nem valamilyen épület nem
feltétlenül semmilyen, janákysan szólva.
Ha a külső formáló erő egyenetlen, a belső
akarat még lehet egyetemes.
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Mád település, az egykori mezőváros,
ahogy a múltban, úgy a jelenben is meghatározó szerepet játszik Tokaj-Hegyalján. Településszerkezete példaértékű:
szinte tökéletesen illusztrálja a környékre
jellemző, ún. kassai típusú városmagot.
Határában rangosabbnál rangosabb dűlők találhatóak, épített öröksége az egyik
legértékesebb a borvidéken, a tudatos
brandépítésnek köszönhetően mára több
pincészete országos hírű lett.
A főutca utolsó harmadában, az egykor
nemzetközi hírű rabbiképző és a zsinagóga
közvetlen szomszédságában áll a Rákóczi−
Aspremont-kúria közelmúltban felújított
épülete. Az épület története − különösen az
utolsó évtized − sikeresnek mondható, részben amiatt, hogy az objektum gazdára talált,
részben a működtetés profizmusa miatt.

A Rákóczi–Aspremontkúria felújítása
M á d , To k a j - H e g y a l j a
Erhardt Gábor

R e n o v a t i o n o f t h e R á k óc z i − A sp r e m o n t
Ma n s i o n M á d , T o k a j - H e g y a l j a
Gábor Erhardt
Located in the village of Mád in the historical Tokaj-Hegyalja wine region, the Rákóczi−Aspremont mansion
was renovated on the basis of plans by architect Gábor Erhardt.
The building survived Communism in almost untouched, original condition. After the initial examinations,
the adjacent winery was erected first and then the mansion was restored. The other building on the
property, a classic cottage was transformed into a rustic apartment house. The recent increase in sales
and his knowledge as a wine expert convinced the owner that he can build a successful enterprise on
wine production. Thus an entire concept was created around a highly positioned winery into which the
brands of the Király vineyards and the Rákóczi−Aspremont mansion were incorporated. This complex is
highly likely to emerge as a premium accommodation among similar establishments of the wine region.
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Tokaj-Hegyalja szinte minden településének főutcája a Rákóczi nevet viseli, számtalan pincéhez, kúriaépülethez hasonlóan.
A névadásnak annyi alapja lehet, hogy a
terület a 17. században valóban a hatalmas Rákóczi-birtok része volt. Időközben
azonban számtalan épületnél világossá
vált, hogy éppen ebben a korban romosak,
használaton kívüliek voltak, de legalábbis a Rákócziak közül egy sem fordult meg
soha bennük. Hasonló a történet a mádi
Rákóczi−Aspremont-kúriával,
melynek
legkorábbi hiteles említése egy 1755-ben
kelt vagyonösszeírásban lelhető fel.
A neve alapján feltételezhetjük, hogy II.
Rákóczi Ferenc nővére, Rákóczi Julianna
és férje, Aspremont Ferdinánd gróf építtethette, ám Aspremont gróf 1708-ban, míg

Rákóczi Julianna 1717-ben halt meg. Bár
a férj Reckheim várában, a feleség pedig
Bécsben élt, hét gyermekük született. Róluk vajmi keveset jegyzett fel a történetírás, azt semmiképpen sem, hogy Mádon
építkeztek volna.
Az építést követő évszázadok tulajdonosai
kevéssé ismertek, de az épület története
szempontjából nem is igazán fontosak.
A közelmúlt tényei nem túl szívderítőek.
A rendszerváltás körüli tulajdonosváltás
előtti évtizedekben egy helyi család lakta, amely az évszakok adottságai szerint
költözött szobáról szobára. Felújításokat
− anyagi források híján − (szerencsére)
nem nagyon engedhettek meg maguknak,
így az épület viszonylagos eredeti állapotában érte meg a kommunizmus végnapjait. Az új tulajdonos, egy osztrák férfi rögtön három egymás melletti telket vásárolt
meg, működését a középső, emeletes épület elbontásával kezdte. A kőanyag árából
feltehetően megtérült az eredeti vételár.
Az „úriember” jelentős hagyatéka: a környező elhagyatott épületekből begyűjtött
kőszerkezetek és egyéb tárgyak ma is
megtekinthetők a fészerben. Egy faragott
kőelemben a közelben Salamin Ferenc tervei alapján felújított Vay-kúria egyik reneszánsz ablakkeretét véltem felfedezni,
amelyet neki (fellelhető előzmények híján)
korábban meg kellett álmodnia.
Az épület térszervezése, alaprajzi rendszere alapján feltételezhető, hogy volt egy
korai, földszintes állapota, amikor is két
különálló (egy klasszikus háromosztatú
lakó- és egy hatosztású, egyterű gazdasági)

objektumból állt, ezt azonban a falkutatások nem igazán erősítették meg.
E teória egyik ékes bizonyítéka az építés
közben sajnálatosan elpusztult 20. századi csikótűzhely mögül előkerülő lapos
kályha maradványa, amely fölött egyértelműen utólag építették meg a ma látható
kéménykürtőt.
Feltehetően a névadók építési periódusában
alakulhatott ki a mai tömeg a két földszintes
épület emeletráépítés által történt összekötésével. A két építmény közötti részből egy
fedett áthajtó lett, amely középrizalitként
kissé kiugrott. Ekkor még az udvar felől
nyitott feljárója lehetett az épületnek.
A 20. század eleji jelentős átalakításig,
valamikor a 19. század elején annyit változtattak, hogy belső lépcsőt alakítottak ki,
illetve a középrizalitot kicsit jobban kiugratták. Az itt található kőkeretes barokk ablakot a hátsó ajtó helyére építették be.
Ezután következett a 20. század eleji jelentős átalakítás, amely sajnos sok környékbeli
épülethez hasonlóan erre a házra is rányomta bélyegét. Ez egyfelől szerencsés, másfelől
tragikus eredménnyel járt. Tragikus, mivel
többségében elpusztította a barokk homlokzatot. Esetünkben is csak a már említett
áthelyezett kőkeretes ablak maradt meg
az utcai homlokzat eredeti szerkezeteiből.
Ugyanakkor szerencsés is, mert ezek a korszerűbb szerkezetek nagyobb eséllyel élték
túl a kommunizmus évtizedeinek viszontagságait, illetve nagyobb komfortot eredményeznek a mai felújítások során (például a
kapcsolt gerébtokos ablakok a barokk egyrétegű szerkezetei helyett).
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Az épület funkciójáról szándékosan nem
írtam eddig, mivel az gyakorlatilag folyamatosan alakult, amíg el nem nyerte
jelenlegi, hozzáillő végleges változatát.
Azt tudni kell, hogy az építmény tulajdonosa birtokolja a Mádi-medence egyik,
ha nem legértékesebb dűlőjének, az ún.
Király-dűlőnek a legjobb részeit. Az elnevezés és a dramatikus, támfalakkal
tagolt, drámai megjelenés alapján sejthető, hogy nem mindennapi termőterületről van szó, amelynek borászati hátterét méltó épületben akarta elhelyezni
a tulajdonos. A kúria megvásárlása előtt
számos objektumot tekintettünk meg,
mire kialakult a végső konklúzió: mindegyik szép, de a Rákóczi-kúriához képest
egyik sem tűnik megfelelőnek. A gondot
csak a kúria tulajdonosa jelentette, aki
mintegy háromévnyi győzködés után
volt hajlandó megválni az épülettől és a
hozzá tartozó két ingatlantól.
A felmérési és vázlatterveket 2009 márciusában készítettem el. Azon a nyáron
Mentényi Klára és Juan Cabello elvégezte a
tervezéshez szükséges régészeti és falkutatásokat, illetve Csűrös Orsolya a festőrestaurátori vizsgálatokat. Még abban az évben
elkészült az első vázlatterv. A tető felújítását, annak rossz állapota, illetve a műemléki
hatóságok hozzáállásának kitapasztalása
miatt külön engedélyeztettük. 2009-ben el is
készült az új oromfalas középrizalit, illetve
az antikolt hódfarkú cserép héjalása.

A következő ütem a borászat megépítése
volt, hiszen az épületnek be kellett fogadnia a Király-dűlő időközben termőre
forduló szőlőinek termését, illetve nem
utolsósorban profitot kellett termelnie. A
borászat kialakítását nagyban segítette,
hogy az épület melletti telek üres volt. Erről a területről akadálymentesen lehetett
beszállítani a szőlőt, anélkül, hogy a kúria
önálló életét megzavarnák. A borászati
erjesztő- és érlelőtér a kúria mögötti melléképület megmaradt részében kapott helyet, a kúria felé eső, az előző tulajdonos
által elbontott részt pedig visszaépítettük.
Itt egy fedett, teljes szélességében megnyitható (feldolgozó)tér alakult ki, illetve
néhány kiszolgálóhelyiség kapott helyet.
A borházhoz egy földbe süllyesztett készáruraktárt tapasztottunk. Erre azért volt
szükség, mert (bár a borházhoz gyönyörű,
száraz pince kapcsolódik, külön kijárattal a
telek felső, romantikus, növénnyel benőtt
részén) a mai borászati gyakorlat gyökeresen eltér a korábbiaktól, és a föld alatti,
boltozott pincét már nem tartja értéknek.
A becses, cukortartalmuk miatt érzékeny
borokat szigorúan ellenőrzött körülmények között, patikatisztaságban készítik,
tárolják, ami a föld alatti organikusan kialakult pincékben csak emberfeletti erőfeszítésekkel lenne megvalósítható.
A borászat elkészülte után a kúriaépület
földszintjének felújítása következett, ahol

az egykori gazdasági helyiségben kóstoló, a korábbi pitvarban és konyhában
vinotéka, az utcai szobákban irodák, az
udvar felé pedig egy kisebb kóstoló és egy
félprofesszionális konyha valósult meg.
Az alsó szint felújításával együtt felújítottuk az összes nyílászárót is. A barokk ajtókat és ablakokat Fabók Balázs és kollégái
restaurálták. Komoly erőfeszítésbe került
a régi, keskeny profilú nyílászárók helyére
készítendő új szerkezetek tervezése, mivel
a mai korszerű hőszigetelő szerkezetek jóval szélesebb csomóponti metszetekkel készülnek. Meglepő módon a megoldást egy
abszolút korszerű szerkezet adta, melynek
szárnyai a külső oldalon keret nélküliek.
Így gyakorlatilag hajszálnyi pontossággal
elő tudtuk állítani az egykori fix középosztós szerkezetek megjelenését.
Az egykori feljárat fakonzolainak fészkeit
felhasználva egy kis toldalék épült, amelyben kerti szauna kap majd helyet.
Az utolsó fázis, az emelet felújítása előtt
még megvalósult az ingatlanon álló másik
épület, egy klasszikus parasztház falusi szálláshellyé alakítása, ami elengedhetetlenül
szükséges egy vendégfogadásra berendezkedő borászatesetén. A tornácos házba három vendégszoba került egy kis konyhával
és egy társalgóval, amelyhez fedett terasz
kapcsolódik. Az e mögött álló csűr az előző
tulajdonos által összehordott faragott kövek
és egyéb érdekességek tömegét nyelte el.

zetfestését. A munka Nemessányi Klára
és Boromisza Péter szakértelmét dicséri.
Azt gondolom, hogy egy vidéki kiskastély hangulatához nagyon jól illeszkedik
az így létrejött esetlegesség − a kortárs
építészet is mind gyakrabban nyúl ehhez
az eszközhöz.

földszinti alaprajz

A felújítás utolsó felvonására 2015 elején
került sor, amikor is kialakult az emelet
végleges funkciója. Az utóbbi évek eladásai
és borítészi véleményei megerősítették a
tulajdonost abban, hogy a Homonna Attila
erdőbényei borász segítségével világra
segített borokra életképes vállalkozás tervezhető. Így alakult ki a koncepció, hogy
egy magasan pozicionált borászat, amelynek brandjéhez a Király-dűlő és a Rákóczi
−Aspremont-kúria tartozik, feltehetően el
fog tudni tartani egy prémiumszálláshelyet is, amely számtalan sajátosságával
kiemelkedik a borvidék hasonló intézményei közül. Három, egyenként kétszobás
apartman készül − ezekhez egy udvarra
néző veranda, egy utcai szalon és egy
szivarszoba kapcsolódik.

A térlefedések viszonylag egységesek.
A helyiségek többségében csegelyboltozat
van (a földszinten is), mindössze két helyiség síkmennyezete tér el ettől, illetve
az emeleti szalon teknőboltozata. A kutatások értékesebb festéseket csak az emeleten találtak, amelyeknek helyreállítását
(a műemlékes dogmatikán túl) az előző
tulajdonos felelőtlensége nehezítette.
A festéseket képzetlen segédmunkások
tárták fel, s ez műemléki szempontból
értékelhetetlen eredményt adott, több
réteget mutatva meg egyszerre. Ugyanakkor a felületek vegyes, régies megjelenése
felkeltette a látogatók többségének érdeklődését, így a tulajdonos úgy döntött,
hogy ebben a töredékességében konzerváltatja néhány emeleti helyiség mennye-

Az emelet egységességét a térlefedéseken
túl a mindenhol látható széles hajópadló
adja, amelyre csak a súlyponti elhelyezkedésű szalonban szegeztek − hozzávetőleg száz éve – táblás parkettaburkolatot.
A tüzelőberendezésekből két nem túl
értékes kályha maradt meg, amelyeket
természetesen újra építettünk. Ezen kívül a reprezentatívabb helyiségekbe új,
használható, történeti cserépkályhák készültek, amelyek Szebényi Judit munkái.
A berendezésnél a fő szempont az egységes hangulat megteremtése volt. Az azonos stílusban készült bútorok ugyanis nem
hoznak újabb sokszínűséget az amúgy is
számtalan érdekességgel bíró belső terekbe. A munkát a földszinti vinotéka bútorait kiválóan elkészítő Kéttemplom Galéria
kapta. Munkájukat Igaz Rita művészettörténész segítette (a szőnyegek és textíliák
kiválasztásáig bezárólag).
Az MVH-s pályázati pénzek elszámolásának május 30-i véghatáridejével egy majd
egy hétéves történet zárult le, amelyben
egy folyamatosan változó forgatókönyv
szerint egyfolytában változó szereplők
bukkantak fel, illetve tűntek el, néhány
elmaradhatatlan közreműködő mellett.
Szerencsémre én lehettem az egyik állandó szereplő.
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2005 kora tavaszán Gondos Béla barátom
egyik előadásán hallottam, hogy létezik
Felvidéken, egy falu határában, kinn a
hegyben egy tisztáson, a Szent László lova
fakasztotta forrásnál egy nagy erejű szent
hely, ahova már sok száz éve járnak az emberek dicsőíteni az Urat. Az ezerhétszázas
évek elején még állt itt egy kápolna, de az
ezernyolcszázas évekre már csak romos falak maradtak, ám az emberek mégis kijártak a szent forráshoz.
Az ezerkilencszázas évek derekán, 1952től kezdődően többször megjelent itt a
Szűzanya és Szent László is lóháton, koronásan, karddal a kezében. Az újra éledt
búcsújáró helyet a kommunista rezsim persze nem nézte jó szemmel. 1959-ben egy
viharos napon felgyújtották a néhai falak
romjai között épített kis fakápolnát és

Csak kérjetek és megkapjátok!
Még abban az évben, nyár végén felhívott
Szántai Lajos barátom, hogy Papp Anna
debrődi polgármester asszony szeretne
velem beszélni. „A barátja azt állítja, hogy
maga szívesen segítene nekünk újjáépíteni
a Szent László templomot kinn a hegyben.
Mikor tudna eljönni?” Nehezen tértem
magamhoz, de pár nap múlva ott voltunk

SZENT LÁSZLÓ-TEMPLOM
Debrőd

Építészet, szöveg,
fotó:
Ta m á s G á b or

Újjáépítés előtti állapot
Alaprajz

„ A Felvidék magyarjai, de a katolikus szlovákok is az ötvenes évek debrődi Mária-jelenése után, december 8-án, ha nagy hó esett is, évekig processzióval keresték föl a jelenés helyét
a középkori Szent László templom romjait. A templom előtt a három hárs őrizte Szent László forrásnál, amelynek vizét kősziklából fakasztotta régi királyunk táltos lova: a fánál, a kőnél,
a forrásnál Felvidék buzgó népe régi módon, de új hittel szertartást tett.”
(Molnár V. Józ sef : K alendár ium)
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megtiltották az embereknek, hogy kijárjanak ide, de a nép továbbra is fel-felszökött
a gyógyító forráshoz Máriát dicsérni, az
Úrhoz imádkozni. Nagyon megrendített ez
a történet és természetesen arra gondoltam milyen jó lenne valahogy segíteni újra
éleszteni ezt a szent helyet.

Lajos barátommal Szent László ezüstös
fényben fürdő rétjén a szent forrásnál és
az azt körbeálló három hatalmas hársnál.
Az igazi meglepetés azonban este ért, amikor hazaértem és Anna asszony hívott,
hogy most nézte meg az ajándékba kapott
építész újságot, amit vittem neki, és kép-

zeljem el, hogy ő tíz évvel ezelőtt eltette
ugyanezt a lapot benne a házammal, mert
arra gondolt, hogy egyszer talán eljön ez
az ember és segít újra építeni a templomot.
Nem tudtam megszólalni! Isten útjai kifürkészhetetlenek!
Anna asszony saját családi házuk bővítése közben gondolt arra, hogy fontosabb
lenne a templomot újjáépíteni. Isten házát
kell újra építeni és akkor a nép élni fog!
Igen! Nagy szeretettel teli templomokat
kell építenünk a szívünkben és a szent
helyeken, hogy mindig az Úr közelében
lehessünk. Templomokat kell építenünk,
hogy összekössük az eget és a földet, hogy
dicsőíthessük Őt és akkor élni fog a nép,
mert az Úristen ilyennek teremtett bennünket a maga gyönyörűségére, a maga
hasonlatosságára.
Az elképzelés az volt, hogy építsük vis�sza eredeti állapotába a templomot, hogy
Szent László napján újra búcsút lehessen
tartani a forrás felett az elődök módján. Én
azonban azt gondoltam ne korlátozzuk a
szentmisén résztvevők számát. Ássuk ki a
falak maradékát a földből, erősítsük meg
azokat, és fával kiegészítve építsük meg a
templomot oly módon, hogy a már be nem
férő hívek is részt vehessenek a szentmisén és a bent lévők is érezhessék hányan
is vannak jelen így együtt Istennek ezen
a szent helyén. Felettünk Isten szent ege,
szívünkben szent szeretete, így együtt,
egyszerre a szent időben, a szent helyen!
A szentélyben élő nagy bükkfát és a kéttörzsű vadkörtefát természetesen nem
bántottuk. A vörösfenyőből épített fa
konstrukcióval kiegészített romokat rózsákkal ültettük körbe, mégpedig Márk
Gergely rózsanemesítő Árpád-házi szentje-
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inkről elnevezett rózsáival. Kívül a Kárpátmedencén kívül éltekről elnevezettekkel,
belülről a szentélyt a Kárpát-medencén belül éltekről elnevezettekkel. Hadd
fussák be a pilléreket és a falakat a szentek rózsái!

Szentély felőli homlokzat

Bejárat felőli homlokzat

Két évbe telt, mire a templomot sikerült felépíteni. Anna asszony is itt hagyott közben
bennünket, helyét lánya, Adrianna vette
át. Különböző nehézségek miatt az újraszentelést is többször el kellett halasztani.
Végül 2007. szeptember 15-én került rá sor,
és én ott, a szentmise után tudtam meg egy
idős asszonytól, hogy napra pontosan ötvenöt évvel korábban, mikor Szűzanyánk
megjelent a nagy bükkfánál a debrődi
asszonyoknak, rózsák hulltak az égből.
Hálásan köszönöm mindenkinek az önzetlen segítséget! Külön köszönöm Szántai Lajos népmesekutató, Somlósi Lajos
geobiológus, Pongor László statikus, Szűcs
Gábor kertész, Csóka Balázs építész munkatárs, Pásztor Péter kassai építész és
Tóth László kassai statikus barátaimnak,
valamint Frankovics László plébános úr,
Szabó Fecsu Károly magánvállalkozó, Kiss
László encsi és Cselényi Árpád tornaljai
képzőművészek lelkes segítségét!
Hálásan köszönöm az Úristennek, hogy részt
vehettem ennek a szent helynek az újjáélesztésében. Hiszem, hogy még sokáig élni fog
a környékbeliek hite által, Teremtő Atyánk
gyönyörűségére és szent dicsőségére!

S ZENT LÁ S ZL Ó C HUR C H DE B RŐD
There is a powerful sacred location in Upper Hungary where people have been going on pilgrimage for centuries, to praise the Lord. A small chapel was standing here until
the beginning of the 18th century, but a century later the walls were in ruins. Still, this did not stop the people from visiting the sacred spring. Virgin Mary and Saint Ladislaus
appeared here several times around the middle of the 20th century. Naturally, the Communist regime did not tolerate the religious idea behind the place of pilgrimage. In 1959,
the small wooden chapel built within the ruins was torched and visiting the location was forbidden. However, people still sneaked out from time to time to take a bath in the
healing waters of the spring and pray to Virgin Mary and the Lord. The chapel was renovated on the basis of plans by architect Gábor Tamás in 2007.
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Somlósi Lajos
„Szentlászlónál misét tartottak, itt háromnapos búcsú volt. ...én csak az öregektől
hallottam, igen sok nép volt, az egész tisztás tiszta szeker volt. ...ott meggyógyulnak
katolikusok és nem katolikusok szemfájdalmakból, magas lázból és köszvényből.”
Szent László forrásvize nemcsak az embert,
hanem mindenféle jó társát újjáteremti:
„Még a beteg teheneket és a többi állatot
is ezzel szentelték meg. Édesapám bement
az istállóba és keresztet csinált minden
oldalról neki ezzel a vízzel… újévkor Szent
László vízzel hintette meg az állatokat és
az egész istállót.”
Az 1950-es és 60-as években a Boldogságos
Szűz többször megjelenik ezen a Szent László tiszteletű helyen és fontos üzeneteket ad
át választottjain keresztül. A forrás vize is az
Ő felsőrendű rezgésállapotát közvetíti.
A víz rezgésállapotából – a nem éppen értő
forrásfoglalat ellenére – ma is Ő árad, ha
valaki tisztelő háládatossággal hajol le
érte. A víz rezgésállapota a szent helyen
tartott szerető szerrel még tovább emelhető. Így megjelenik az egységérzet az érzelmeink és a tudatunk szintjén, gyó-gyúl a
test és megbékél az elme.
Az egységteremtés a magyarság számára
a vízszintes és a függőleges síkon is, az
anyagi és a szellemi világban, bőség és
emelt fő. Szent László királyunk hagyaté-

„Lábad alatt a föld, fölötted az ég, benned a létra”
Weöres Sándor

Gyó-gyúlj és kígyó-gyúlj Gömörben, Debrőd
határában a Szent László réten, forrásnál
és néki szentelt templom romjaival.
Ősidők óta zarándokhely, ma is igen magasrendű szent hely. „Hát Szent Lászlótisztásának nevezik a rétet, …azon még egy
bokor se nyő, mer’ tetszik látni, az egész
tisztás az évezredek óta úgy van, mióta
Szent László létezett. Mer’ a Jóisten azt
úgy teremtette, mint kegyhely”. Földanyánk
azon ritka adományait, ahol magasrendű
szakrális földidegáramok, éterikus örvényspirálok („energiaszökőkutak”), földalatti
vízerek egy függőleges mentén találkoznak
és az egyik vízér még kútként, vagy forrásként ki is fakad, eleink igen nagy tiszteletben tartották. Tájtemplom vagy épített
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szent hely oltáraként évezredeken át gondozták és áldásállapotban fenntartották.
A Kárpát-haza ilyen magasrendű és szent
helyei, ahol a víz is kifakad, így hozzáférhető annak évmilliárdos emlékezete és rezgésállapota, többnyire a római keresztény
kultúrába is átmenthetők voltak. Kitervelt
és módszeres pusztításuk a Habsburg-uralom alatt és az azt követő csúfos idők hullámzásában a végletekig fokozódott.
„A templom pusztulása - mintegy 25 méter
hosszú és 8 méter széles épületről van szó
– II. József kalapos »király« hatalma idején kezdődött el. Nem engedélyezte, hogy
a tetőt újrazsindelyezzék. 1812-ben azután
egy szélvihar lesodorta a megbomlott tetőzetet.” …Amikor már romos volt a templom,
még akkor sem szűnt meg oda a búcsújárás:

Az építés szakrális geometriája

ka így a feltétlen Boldogasszony tisztelet
mellé emelkedhet. Szent László teremtette egységörökségünk a test, a lélek és
a szellem szintjén, kiárasztva a Kárpátmedencébe, újra tudatos minőségben készíti a négyes mérce működtetését, amikor felelősséget vállalunk magunkkal és
másokkal szemben, a társadalom és az ég
felé. A négyes mérce kiáradása és kiáramoltatása teljesen független hitrendszerektől és nemzeti hovatartozástól.
A debrődi magasrendű és szent helyre épített templom pontos építési ideje ismeretlen. A hely energetikai vizsgálata alapján
azonban bizonyosra vehető, hogy először a
templom keleti fele épült meg, aztán bővítették a templomhajót nyugati irányban.
Az eredeti templom bejárata a mostani alapok kirajzolta templom közepére esik. Előtte
őrzi a a Hartmann földidegáramok széthúzásából kialakított Szaturnusz-négyzetet, az
avatottak kapuját és a bejárat után keresztben átfolyó földalatti vízér rezgését.

A Szaturnusz négyzet, ahonnan szent mise
nélkül is aktívvá tehető (serénységre késztethető) a szent hely.
A bejárat után keresztbe átfolyó vízér rezgését csak nagyon ritkán adja a természet.
A templomépítők valaha ezt úgy hívták,
hogy a „Jordán”. Ha ezt a helyszínen a természet nem adta, akkor folyami kövek vízemlékezetéből mesterséges módon rakták
ki ezt a földalatti „információs” medret. A
megépített szent helyen e fölött hosszabb
ideig kétszer tartózkodott az ember. Az
élet három kötelező beavatásából a születés után, a keresztelőkor és Szent Mihály
lován a földi lét végén. Ha ezt a kettőt,
mint a ma embere, hárítjuk, akkor a harmadik, maga az élet sérül.
A „Jordán” és a Szaturnusz négyzet helye
ékes bizonyítéka a templom bővítésének,
a későbbi hozzáépítésnek. Az első építés
szakrális geometriája a Dürer által továbbörökített ötszög arany-arány szerkesztésén alapszik, amit a bővítésnél egyszerűen
tükröztek az építő mesterek. Ezen ötszögszerkesztésen alapuló, a reguláló nyomvonalakat meghatározó szent mértant
sokszor alkalmaztuk a régiségben szent
helyek építészeti rendszerébe (pl. a jáki
templom szent mértanában).
A debrődi Szent László-templom vis�szahelyezett és újraszentelt oltárhelyén
az energiaörvény jobbpördületű, föld-ég
csatornája a kellő alázattal érkezőben is
újra megnyitja a földi és égi erők áramlását. A víz ősemlékezete pedig összeköti a
kettőt, így megnyílik a lehetőség a sejtek
ősemlékezete előtt, hogy a test harmóniára lelhessen és újra a lélek templomává
válhasson. Létrejöhet az égi-földi kapocs.

A jáki templom szent mértana

A forma éteri sugárzása újraszentelés után
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A jáki templom szent mértana

A forma éteri sugárzása újraszentelés után
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Azt beszélik, van Belgiumban egy vidék,
ahol lágyan hullámzó dombok tetején békebeli apró falvak sorakoznak. Minden falunak, ahogy illik, apró régi temploma van,
tornyával messziről hirdetve: Isten valahol
itt van köztetek. A bőségesen termő gyümölcsösökből ezek mutatják a hazafelé
vezető utat, a szorgos földművelő ember
talán ezer éve ugyanúgy a templom (kápolna) tornyát tekinti tájékozódási pontnak
– és ez nem csak földrajzi értelemben értendő. Ezt beszélik.

Olvasni a sorok között
S z ö v e g : Te r d i k B á lint
Építészet: Gijs Van Vaerenbergh
Fotó: Kristof Vrancken / Z33

G i j s Va n Va e r e n b e r g h – R e a d i n g B e t w e e n t h e L i n e s
In the seemingly idyllic landscapes of Belgium, there is a growing number of small churches and chapels which are out of order. The exhibition project Z-OUT
was set out to draw attention to the process. Challenging the boundaries between art and architecture, the designers created a strong, vibrating visual sign
which reminds the visitors how strongly a community needs sacred places. A spectacular piece of art can have an important message to a living community,
but will never create or serve a real community. That wasn’t the objective, though. This work wanted only to remind us of a long-past mystic force which
held communities together. Perhaps we need that force more than ever. We need to find it, because if we don’t, we might miss the all-important message
which is there forever for anyone who can read between the lines…
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Helyesbítek: ezt beszélték mostanáig, de a
világ változik. Még az idillinek lefestett közeg sem takarhatja el, hogy Isten szerepe a
nyugati értelemben vett művelt ember világában megváltozott. Ennek a változásnak
nyoma van az idilli faluképben is: a templomok, kápolnák ma már sokszor üresen állnak, elhagyatottak, keresik létük értelmét.
Az őket megtöltő közösségek megszűntek,
az épületek kiüresedtek, mert a közösség
összetartó ereje eltűnt. Többek között
erre a jelenségre akarta felhívni a figyelmet Belgiumban, közelebbről a BorgloonHeers régióban, a Z33 elnevezésű kortárs
művészeti múzeum, meghirdetve a Z-Out
programot. A program a művészeteket hívta segítségül, így adott lehetőséget a fiatal
flamand alkotóknak, hogy szabad alkotókedvük és kísérletező hajlamaik szerint
mutassák meg, mit gondolnak az őket körülvevő világról. Hát megmutatták.
Az Art in Public Space program során több
fiatal művész munkája került a szabad ég
alá, mind érdekes és izgalmas. Van közöttük egy, ami világszerte is felhívta magára
az építész szakma figyelmét. Bár ennek
fiatal belga alkotói építészek, művüket
nehéz az építészet kategóriájába sorolni.
Hiszen amit létrehoztak, az egy szobor,
épületként nem állja meg a helyét, funkciót befogadni nem tud, talán nem is akar.
A szemlélő számára kívülről, kívülállóként
nyújt valódi élményt. A belépő ember már
csak az ürességgel találkozik, ez is erősíti a mű mondanivalóját. Kívülről, távolról
szemlélve azonban lehengerlő látványt
mutat. Pazar látványt, de csak látványt, az
alkotók maguk is úgy fogalmaznak, hogy
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Megnézhetjük alulról, körbejárhatjuk, a
domboldalnak hála kissé felülről is nézhetjük, sőt be is mehetünk. Belül azonban azt
vesszük észre, hogy az egész csak illúzió.
Bentről nem a belső teret érzékelni, hanem
a tájat lehet egy furcsa szűrőn át látni „a
sorok között”. A helyszínválasztás egyébként mesteri. A domboldal megadja a lehetőséget a különböző nézőpontokból történő befogadásra, és közben rádöbbent: itt
valóban helye volna egy kápolnának. Helye
volna, de nincs. Ami ide került, az zseniális
műalkotás, és mint ilyen, egy valódi közösségnek sokat mondó tartalommal bírhat. Azt a közösséget létrehozni, szolgálni
azonban nem fogja. Ahhoz már szent helynek és valódi építészetnek kellene lennie.

céljuk a látvánnyal való kísérletezés, ezt
pedig tiszteletre méltó leleményességgel
teszik. Keresik a fény és az anyag találkozásából fakadó csodát, és rátaláltak egy
olyan pillanatra, ahol a lenyugvó nap fénye
megpendíthet valamit az emberi lélekben
– talán túlzó a kifejezés, de majdnem igaz
–, a fény Isten testévé válik. A szerkezet
az újdonság lenyűgöző erejével hat, pedig
nem használ semmi korábban ismeretlent.
Eszközeit új módon, új lehetőségek szolgálatába állítja. „Novum contra usum”.
Suger apát is megirigyelné azt az ámulatba
ejtő jelenséget, ahogyan a fény az elemeken furcsa játékot játszva a transzcendens
irányába viszi az egyébiránt rideg, kemény
szerkezetet - esetünkben rozsdás acél lapokat. Mindez egy ősi kápolna formájába
öntve idézetévé válik önmagának, jelenléte
bizonytalan, remegő. Ha nem egy hatalmas beton talapzaton állna, délibábnak
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vélhetnénk, el sem hinnénk, hogy ott van.
A talapzat segít helyére tenni a dolgot:
egy szabadtéri kiállításon vagyunk, magunk előtt egy kiállított tárgyat bámulunk.

A program célja azonban nem ez volt. Nem
akar ez az építmény többet, mint vizuális
jelet hagyni. Emlékeztetni egy valaha volt
erőre, amely a közösséget összefogta, és
amelyre ma lehet, hogy nagyobb szükség
van, mint valaha. Újra rá kell találni, mert
ha ezt nem tesszük, elveszítjük az egyes
sorok értelmezése közben a közöttük örökké ott olvasható lényeget...
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L akó- és irodahá z, Mát yás király utca, S zombat hely, 20 12
fotó: Stefanics Luca
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Dénes E s zter, Csóka Balá z s
› Debreceniként hogyan került az ország
másik végére, Szombathelyre?

Hefele-díj, 2014
L it k e i Ta m á s

L akó- és irodahá z, Mát yás király utca, S zombat hely, 20 12

Litkei Tamás építész 1994 óta él Szombathelyen. A Kós Károly Egyesülés egyéni tagja, egykori vándorként immár sokszor
maga is mesterként segíti a Vándoriskola munkáját. Szombathely városa 2014-ben a városfejlesztés, a városépítés
területén folytatott kiemelkedő munkáját Hefele-díjjal ismerte el. Ebből az alkalomból beszélgetett a díjazottal Dénes
Eszter és Csóka Balázs.
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Barátságból! Budapesten végeztem a
Műszaki Egyetemen, majd jelentkeztem a
Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájába.
Vándorlásom során dolgoztam Budapesten, az Axis és a Kvadrum építészirodákban, Salamin Ferenc és Zsigmond László
mesterek irányításával. Ebben az időszakban született meg az első lányunk, ezért
maradtunk a fővárosban. Majd Kaposvárra mentünk, immár családostul, ahol a
Kapostervben, Kampis Miklós és Lőrincz
Ferenc mesterek mellett dolgoztam. Innen
Kecskemétre vándoroltunk, Farkas Gáborhoz. Itt született meg második lányunk.
Végül Keszthelyen, Jankovics Tibor irodájában zártuk vándoréveinket. A Kálmán
István és Makovecz Imre köré csoportosuló társaság tagjaiként antropozófiai előadásokra jártunk, egyetem alatt magam is
dolgoztam a Makonában mint szerkesztő.
Egész baráti társaságunk oda kötött minket, abban azonban biztosak voltunk feleségemmel, hogy nem akarunk Budapesten
lakni, de még azt sem tudtuk elképzelni,
hogy az agglomerációba költözzünk, és
ingázzunk. Szülővárosomba, Debrecenbe
sem akartunk hazamenni, mert akkor még
úgy gondoltuk, hogy ha az ember igazán
önálló, akkor nem veszi igénybe a szülei
segítségét. A vándorévek során megtanultuk, hogyan lehet egy idegen városban
egyedül megélni, megkapaszkodni − ez
nagyon jó iskola volt. Vándorlásaink alatt
az egyetemi cimborákkal általában megritkult a kapcsolat, Gácsi Józseffel azonban
megmaradt a barátság. Felettem járt az
egyetemen, ő is szerkesztőként dolgozott
Zsigmond Lászlónak, majd házassága révén Szombathelyre költözött. Így hát mi
is követtük őt, teljesen felelőtlenül, barátságból. Igen szoros kapcsolatban volt a két
család, ahogy nőttek a gyerekek, együtt
kezdtük meg a Waldorf-óvoda szervezését, antropozófiai találkozókat tartottunk.
A barátság idővel véget ért, de ez a közösség megmaradt. A 2000-res évek eleje különösen jó időszak volt számunkra.
Úgy éreztük, hogy azt a muníciót, amit
a mestereinktől kaptunk-tanultunk, egy
számunkra idegen közegben is sikerrel

hasznosítottuk. Antropozófus kezdeményezések jöttek létre, egyre több, és egyre
komolyabb építészeti kérdésbe tudtunk
beleszólni.

› A város hamar befogadta a messziről jött
idegent?
Szombathely egy befogadó város. Az 1860as években hozták ide a Bécs−Fiume-vasútvonalat, ezzel a hadi szállítmányozási
útvonal közbülső állomása lett: itt épült
a Monarchia egyik legnagyobb huszárlaktanyája. Ez utóbbinak, és a galíciai
pogromok miatt áttelepült zsidó lakosság
tőkéjének is köszönhetően, fellendült az
ipar és a kereskedelem. Húsz év alatt megötszöröződött a lakosság. Sosem éreztem,
hogy „gyüttment” lennék, hiszen nem is
nagyon beszélhetünk olyanról, hogy „ős
szombathelyi”. Az óvoda szervezésével

egyre több embert ismertünk meg, elkezdtünk beleszövődni az itteni létbe. Öt éve
éltünk Szombathelyen, amikor már a városfejlesztési bizottság külső szakértője
voltam. Nem hiszem, hogy más városban
ez megtörténhetett volna. Persze itt is
adódhatnak nehézségek: Szombathely
nagyon közel van a határhoz, már a hetvenes évektől ki lehetett járni Ausztriába.
Egyrészt a mai napig van egy nagyon erős
szívóhatás, másrészt pedig kialakult egy
olyan kiskereskedő réteg, amely ezt a közelséget erőteljesen kihasználta, és igen
hamar meggazdagodott belőle. Az anyagi gyarapodás azonban nem mindenkinél
járt együtt műveltségbeli fejlődéssel, így
védtelenek maradtak a nyugatról jövő,
középszerű, vagy még rosszabb mintákkal
szemben. Bár könnyebb volt munkát találni és építeni, mégis, a mai napig nehéz

S zent Már ton utca és kör nyezetének f ejles ztése, S zombat hely,
közter ület alakítási ter v, 20 14

Szent Márton utca és környezete, légi felvétel | fotó: Czika László
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is követtük őt, teljesen felelőtlenül, barátságból. Igen szoros kapcsolatban volt a két
család, ahogy nőttek a gyerekek, együtt
kezdtük meg a Waldorf-óvoda szervezését, antropozófiai találkozókat tartottunk.
A barátság idővel véget ért, de ez a közösség megmaradt. A 2000-res évek eleje különösen jó időszak volt számunkra.
Úgy éreztük, hogy azt a muníciót, amit
a mestereinktől kaptunk-tanultunk, egy
számunkra idegen közegben is sikerrel

hasznosítottuk. Antropozófus kezdeményezések jöttek létre, egyre több, és egyre
komolyabb építészeti kérdésbe tudtunk
beleszólni.

› A város hamar befogadta a messziről jött
idegent?
Szombathely egy befogadó város. Az 1860as években hozták ide a Bécs−Fiume-vasútvonalat, ezzel a hadi szállítmányozási
útvonal közbülső állomása lett: itt épült
a Monarchia egyik legnagyobb huszárlaktanyája. Ez utóbbinak, és a galíciai
pogromok miatt áttelepült zsidó lakosság
tőkéjének is köszönhetően, fellendült az
ipar és a kereskedelem. Húsz év alatt megötszöröződött a lakosság. Sosem éreztem,
hogy „gyüttment” lennék, hiszen nem is
nagyon beszélhetünk olyanról, hogy „ős
szombathelyi”. Az óvoda szervezésével

egyre több embert ismertünk meg, elkezdtünk beleszövődni az itteni létbe. Öt éve
éltünk Szombathelyen, amikor már a városfejlesztési bizottság külső szakértője
voltam. Nem hiszem, hogy más városban
ez megtörténhetett volna. Persze itt is
adódhatnak nehézségek: Szombathely
nagyon közel van a határhoz, már a hetvenes évektől ki lehetett járni Ausztriába.
Egyrészt a mai napig van egy nagyon erős
szívóhatás, másrészt pedig kialakult egy
olyan kiskereskedő réteg, amely ezt a közelséget erőteljesen kihasználta, és igen
hamar meggazdagodott belőle. Az anyagi gyarapodás azonban nem mindenkinél
járt együtt műveltségbeli fejlődéssel, így
védtelenek maradtak a nyugatról jövő,
középszerű, vagy még rosszabb mintákkal
szemben. Bár könnyebb volt munkát találni és építeni, mégis, a mai napig nehéz

S zent Már ton utca és kör nyezetének f ejles ztése, S zombat hely,
közter ület alakítási ter v, 20 14
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feladat lebeszélni például egy helyi butiktulajdonost a „mediterrán” családi házról,
hiszen ő azt látja odaát. Szinte lehetetlen
meggyőzni arról, hogy valamilyen módon
kapcsolódni kell a helyi hagyományokhoz.

által felvázolt irányok bekerültek a közgondolkodásba, és még ma is újra és újra
előkerülnek, sokszor már az eredeti forrás
jelölése vagy ismerete nélkül. Ez azonban a
munkánk eredményességét mutatja.

› Építészetileg ez egy szűz terep volt? Volt
már hagyománya ezen a vidéken az önök által
is képviselt organikus formanyelvnek?

› A város értékelte erőfeszítéseit, 2014
őszén Hefele-díjjal tüntette ki.

Tulajdonképpen új volt mindez ezen a vidéken. Volt itt egy kialakult, erős tervezőcsapat, a Vasiterv, amely igen erősen
rányomta bélyegét a városképre. Ez éppen
megérkezésünkkor bomlott kisebb, önálló
társaságokra. A szombathelyi származású
Gerencsér Juditnak is csak egy-két háza
épült fel itt akkoriban, Ekler Dezső is csak
a kilencvenes években tért vissza tervezőként szülővárosába. Makovecz Imrének
egy családi háza épült a környéken. Ekler
Dezső pedig Győrvárra tervezett faluházat. Nem volt jellemző olyan arányban és
olyan nagy számban az organikus építészek, épületek jelenléte, mint máshol az
országban. Mondta is nekem az akkori
főépítész, hogy nem is lesz…

› Ennek ellenére elég hamar be tudott kapcsolódni a város építészeti vérkeringésébe.
Azt, hogy ebben mennyi a személyes tehetség, a szerencse, vagy a társam, Gácsi
József személyes kapcsolatteremtő képessége, nem tudom. Úgy alakult, hogy az
1998-as választások előtt minket bíztak
meg a helyi Fidesz városfejlesztési koncepciójának kidolgozásával. Az észrevételeink beépültek a programba, a választások győztese pedig felkért minket arra,
hogy ezen a koncepción a városfejlesztési
bizottságban dolgozzunk tovább.

A Hefele-díjat a város alapította, építészeti munkásságért adományozható. Hefele a
18. században élt osztrák építőmester volt,
őt bízta meg Szily János püspök az újonnan alakult püspöki székhely fontos épületeinek a létrehozásával, így a székesegyház
tervezésével és felépítésével. Számomra is
nagy meglepetést jelentett, hogy a helyi
kamara engem javasolt. Tény, hogy számos
beépítési tervet, tanulmánytervet készítettem kollégáimmal a városnak, részt vettem
a tervtanácsban, és külső szakértőként a
városfejlesztési bizottság munkájában.

› Sosem voltak főépítészi ambíciói?
Szombathely megyei jogú városként komoly, teljes embert kívánó feladat egy
főépítész számára, ráadásul − mérete folytán − különböző érdekek ütközési pontja.
Számomra mindig is a tervezés volt az
elsődleges, ezt pedig főépítészként helyben nem gyakorolhatnám. Az pedig, hogy
a környező falvakban sem vállaltam ilyen

feladatot, és nem is jártam utána, talán az
én lustaságom. Ezen a vidéken mellesleg
csak a járási központokra jellemző a főépítészi jelenlét.

Bár ezek szerint főépítészi hivatalt nem
vállalt, urbanisztikai kérdések megoldásában is segíti a várost, éppen úgy, mint
konkrét épületek terveinek elkészítésével.
Az egykori Kálvária úti gyalogsági laktanya
helyére az ötvenes években elektronikai
üzemet telepítettek, ahol a közelmúltig
folyt a gyártás. Most, hogy végre az ipari
parkban folytatódik e tevékenység, rehabilitációs akciótervet dolgozunk ki több építészirodával együtt. A város tervei szerint
egyetemi campus és egyéb oktatási egységek jönnek létre ezen a területen. Ugyancsak több irodával közösen foglalkoztunk
a csónakázótó és környezete megújításával. Rengeteg a tennivaló a Belvárosban
is: tömbrehabilitáció az időközben elköltözött börtön, és a megszűnt cipőgyár helyén
például. Szerencsére ilyen feladatokkal
kapcsolatban is igény mutatkozik a város
részéről a munkánkra.

› Az utóbbi évekből milyen, a városhoz
kötődő munkáit emelné ki?
Szombathelyi tevékenységem „legszebb gyümölcse” kétségtelenül a már említett Waldorfóvoda. Külön öröm volt számomra, hogy már
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a közösség alakításában is részt vehettem,
amelyben egyébként több építész is jelen
volt. Házi pályázat során választották ki
az én tervemet, amely végül két év alatt
épült meg. A másik legkedvesebb munkám
a jelenleg is zajló Szent Márton-templomhoz kapcsolódó városrendezési projekt.
Szent Márton a katolikus egyház egyik
legnépszerűbb szentje. A hagyomány szerint a templom szülőháza helyén épült a 8.
század végén, Nagy Károly frank uralkodó
parancsára. 2016-ban lesz születésének
1700. évfordulója. Reményeink szerint a
rendezvénysorozatra Ferenc pápa elfogadja a köztársasági elnök meghívását. Bár
a látogatás pontos dátuma és hivatalos
programja még nem ismert, magyarországi látogatásának Szombathely lehet egyik
fontos állomása, ahol az egyházmegye
híveivel együtt fogja ünnepelni a város
védőszentjének jubileumi évfordulóját.
Az ehhez kapcsolódó munka egyik része,
amellyel Mangliár László építész foglalkozik, Közép-Európa egyik legszebb barokk
terének rendezése a székesegyház előtt.
Itt viszonylag nagy az átmenő forgalom
jelenleg, a teret elfoglalják az autók. Építészetileg egységes képet mutat: egyetlen
lebombázott épületének helyére pártház
épült, amelyet Ekler Dezső tervei nyomán
egyetemi épületté alakítottak át. Ezt a területet kell a forgalom alól felszabadítani,
és összekötni a világi főtérrel, ahol egykor
a vásárokat tartották. A munka másik része a Szent Márton-templomot és környezetét érinti. Ez viszonylag messze esik a
városközponttól, a Gyöngyös patakon túli
terület a századfordulóig önálló település
volt. A templom épületét egyik oldalról a
régi országút, másik oldalról Magyarország

legrégebbi temetője, valamint a lakótelep
és annak kiszolgáló intézményei fogja közre. Ez a legrégebb óta folyamatosan használatban lévő templom Magyarországon.
A legenda szerint az előtte álló kút vizéből
keresztelte meg édesanyját Szent Márton.
A város egyik jellegzetessége volt, hogy a
Szentháromság-szobornál állva egyazon
vizuális tengelyen helyezkedett el a ferences és a Szent Márton-templom tornya.
Ez a tengely a lakótelep építésével szűnt
meg, amelynek utolsó háza, talán szándékosan, éppen kitakarja a látványt. Külön érdekesség, hogy mindez állítólag
egy Szent György-vonalon helyezkedik el.
Szenvednek is tőle a lakótelepen…

› Megdöbbentő volt látni a közvetlenül a
templom mellett vezetett négysávos utat,
amelyen csupán egy-két autó haladt el
ideérkezésünkkor.
A hatvanas években indult meg a város áttervezése, amelynél egy gyűrűs, sugaras elrendezést alakítottak ki. A csökkentett forgalmú belvárost egy többsávos útrendszer
veszi körbe. Ezzel átvágták a valaha meglévő, az optikai tengelyen futó Szent Márton
utat, a közlekedés átkerült a négysávos
útra. A főtéri piac megszűnt, az újat pedig
közvetlenül a lakótelepi házak mögé telepítették, zöldfelület biztosítása helyett.
Az újragondolásra jó alkalmat adott a pápa
látogatása, aki feltehetően Szent Márton
szülőhelyét, majd kútját megtekintve vonul a székesegyházba. Véleményünk szerint Szombathely az elkerülő utak és az
új felüljáró megépítésével megérett arra,
hogy a hatvanas években meghatározott
fő közlekedési irány forgalmát egy reális, élhető mértékre korlátozzuk. Tóthné

Temesi Kinga közlekedéstervező tanácsára
az eltolt kereszteződésekben körforgalmak
elhelyezését javasoltuk, így a főút összeszűkülésével felszabaduló területek zöldfelületté alakíthatók, és visszaadhatók a
gyalogosok számára. A körforgalom elhelyezése lehetővé teszi a jelenleg fedett,
komor hangulatú aluljáró födémének megnyitását. A hétköznapokban komoly gondot okoz az említett piac rendezetlensége.
A jelenlegi közlekedési rendszerrel a házak
földszintjén üzemelő boltok, gyalogosközlekedés híján, sorra tönkremennek. Az új,
a kereskedelmi funkciókat is figyelembe
vevő gyalogos utat a meglévő fasorokhoz
igazítottuk, amelyek mentén haladva ismét
biztosított a rálátás a templom tornyára.
Az új csomópontok kialakításával lehetőség
nyílik a templom előtti tér rendezésére, amelyen jelenleg buszok és autók parkolnak.

› Ez a terv még döntésre vár?
A Közgyűlés elfogadta, döntés született a továbbtervezéséről. Most írják ki a
tervezésre a közbeszerzési eljárást, amelyen mi is indulunk. Azt már látjuk, hogy
a teljes koncepció a pápalátogatásig nem
tud megvalósulni, mert a közműhálózat felújítása minimum másfél évet vesz igénybe.
Megvalósítható azonban a templom előtti tér rendezése, az Outinor-házak előtti
útszakasz és a Fő tér összekötése. Már ez
is jelentős változást hozna az eddig egy
négysávos úttal elzárt városrész életében. Hosszú távon a terek megújításával
és összekapcsolásával ismét teljes lenne
az egykor felszabdalt Szent Márton út, a
közlekedés átalakításával, a közterületek
rendezésével pedig egy élhetőbb városrész
alakulhat ki.

› Mi az, ami ebből beért mára?
A városi színház, a kalandváros, a sportliget megújítása, a strand, a főtér teljes átépítése, a Szentháromság–szobor visszahelyezésével. Ebben az időben Ekler Dezső
is aktív volt a városban a polgármester
tanácsadó testületének tagjaként. Egymástól függetlenül tevékenykedtünk, csak
néha értek össze „köreink”, mint például
a színház előkészítő tanulmánya, vagy a
főtér esetében. A különböző koncepciók

Országépítő 2015|02

I n t e r v i e w w i t h Ta m á s L i t k e i
Architect Tamás Litkei moved to Szombathely in 1994. In 2014, the management of the city awarded him with the Hefele Prize for his outstanding work in urban
development and construction. One of his pet projects is the ongoing urban planning project related to Saint Martin's Church. Saint Martin is one of the most
popular saints of the Catholic church who, legend says, had been born on the very spot where the church was built in 791. Today, this is the oldest church in
Europe in continuous use. According to legend, the saint was christened by his mother in the water of the well standing in front of it. The city is preparing
to host Pope Francis for the 1700th anniversary of the patron saint's birth in 2016. Believers from all around the country are expected to make the journey to
Szombathely and pray together with the Pope. Currently, the church is flanked by a road, the oldest cemetery in Hungary and a residential area which also hosts
a homeless shelter.
Tá r s a s há z , S z omb a t hel y, Wä ld er A la jo s u t c a , 2 0 10 | f ot ó: S t ef a nic s L u c a

48

49
Waldor f óvoda, S zombat hely, 2007

feladat lebeszélni például egy helyi butiktulajdonost a „mediterrán” családi házról,
hiszen ő azt látja odaát. Szinte lehetetlen
meggyőzni arról, hogy valamilyen módon
kapcsolódni kell a helyi hagyományokhoz.

által felvázolt irányok bekerültek a közgondolkodásba, és még ma is újra és újra
előkerülnek, sokszor már az eredeti forrás
jelölése vagy ismerete nélkül. Ez azonban a
munkánk eredményességét mutatja.

› Építészetileg ez egy szűz terep volt? Volt
már hagyománya ezen a vidéken az önök által
is képviselt organikus formanyelvnek?

› A város értékelte erőfeszítéseit, 2014
őszén Hefele-díjjal tüntette ki.

Tulajdonképpen új volt mindez ezen a vidéken. Volt itt egy kialakult, erős tervezőcsapat, a Vasiterv, amely igen erősen
rányomta bélyegét a városképre. Ez éppen
megérkezésünkkor bomlott kisebb, önálló
társaságokra. A szombathelyi származású
Gerencsér Juditnak is csak egy-két háza
épült fel itt akkoriban, Ekler Dezső is csak
a kilencvenes években tért vissza tervezőként szülővárosába. Makovecz Imrének
egy családi háza épült a környéken. Ekler
Dezső pedig Győrvárra tervezett faluházat. Nem volt jellemző olyan arányban és
olyan nagy számban az organikus építészek, épületek jelenléte, mint máshol az
országban. Mondta is nekem az akkori
főépítész, hogy nem is lesz…

› Ennek ellenére elég hamar be tudott kapcsolódni a város építészeti vérkeringésébe.
Azt, hogy ebben mennyi a személyes tehetség, a szerencse, vagy a társam, Gácsi
József személyes kapcsolatteremtő képessége, nem tudom. Úgy alakult, hogy az
1998-as választások előtt minket bíztak
meg a helyi Fidesz városfejlesztési koncepciójának kidolgozásával. Az észrevételeink beépültek a programba, a választások győztese pedig felkért minket arra,
hogy ezen a koncepción a városfejlesztési
bizottságban dolgozzunk tovább.

A Hefele-díjat a város alapította, építészeti munkásságért adományozható. Hefele a
18. században élt osztrák építőmester volt,
őt bízta meg Szily János püspök az újonnan alakult püspöki székhely fontos épületeinek a létrehozásával, így a székesegyház
tervezésével és felépítésével. Számomra is
nagy meglepetést jelentett, hogy a helyi
kamara engem javasolt. Tény, hogy számos
beépítési tervet, tanulmánytervet készítettem kollégáimmal a városnak, részt vettem
a tervtanácsban, és külső szakértőként a
városfejlesztési bizottság munkájában.

› Sosem voltak főépítészi ambíciói?
Szombathely megyei jogú városként komoly, teljes embert kívánó feladat egy
főépítész számára, ráadásul − mérete folytán − különböző érdekek ütközési pontja.
Számomra mindig is a tervezés volt az
elsődleges, ezt pedig főépítészként helyben nem gyakorolhatnám. Az pedig, hogy
a környező falvakban sem vállaltam ilyen

feladatot, és nem is jártam utána, talán az
én lustaságom. Ezen a vidéken mellesleg
csak a járási központokra jellemző a főépítészi jelenlét.

Bár ezek szerint főépítészi hivatalt nem
vállalt, urbanisztikai kérdések megoldásában is segíti a várost, éppen úgy, mint
konkrét épületek terveinek elkészítésével.
Az egykori Kálvária úti gyalogsági laktanya
helyére az ötvenes években elektronikai
üzemet telepítettek, ahol a közelmúltig
folyt a gyártás. Most, hogy végre az ipari
parkban folytatódik e tevékenység, rehabilitációs akciótervet dolgozunk ki több építészirodával együtt. A város tervei szerint
egyetemi campus és egyéb oktatási egységek jönnek létre ezen a területen. Ugyancsak több irodával közösen foglalkoztunk
a csónakázótó és környezete megújításával. Rengeteg a tennivaló a Belvárosban
is: tömbrehabilitáció az időközben elköltözött börtön, és a megszűnt cipőgyár helyén
például. Szerencsére ilyen feladatokkal
kapcsolatban is igény mutatkozik a város
részéről a munkánkra.

› Az utóbbi évekből milyen, a városhoz
kötődő munkáit emelné ki?
Szombathelyi tevékenységem „legszebb gyümölcse” kétségtelenül a már említett Waldorfóvoda. Külön öröm volt számomra, hogy már
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a közösség alakításában is részt vehettem,
amelyben egyébként több építész is jelen
volt. Házi pályázat során választották ki
az én tervemet, amely végül két év alatt
épült meg. A másik legkedvesebb munkám
a jelenleg is zajló Szent Márton-templomhoz kapcsolódó városrendezési projekt.
Szent Márton a katolikus egyház egyik
legnépszerűbb szentje. A hagyomány szerint a templom szülőháza helyén épült a 8.
század végén, Nagy Károly frank uralkodó
parancsára. 2016-ban lesz születésének
1700. évfordulója. Reményeink szerint a
rendezvénysorozatra Ferenc pápa elfogadja a köztársasági elnök meghívását. Bár
a látogatás pontos dátuma és hivatalos
programja még nem ismert, magyarországi látogatásának Szombathely lehet egyik
fontos állomása, ahol az egyházmegye
híveivel együtt fogja ünnepelni a város
védőszentjének jubileumi évfordulóját.
Az ehhez kapcsolódó munka egyik része,
amellyel Mangliár László építész foglalkozik, Közép-Európa egyik legszebb barokk
terének rendezése a székesegyház előtt.
Itt viszonylag nagy az átmenő forgalom
jelenleg, a teret elfoglalják az autók. Építészetileg egységes képet mutat: egyetlen
lebombázott épületének helyére pártház
épült, amelyet Ekler Dezső tervei nyomán
egyetemi épületté alakítottak át. Ezt a területet kell a forgalom alól felszabadítani,
és összekötni a világi főtérrel, ahol egykor
a vásárokat tartották. A munka másik része a Szent Márton-templomot és környezetét érinti. Ez viszonylag messze esik a
városközponttól, a Gyöngyös patakon túli
terület a századfordulóig önálló település
volt. A templom épületét egyik oldalról a
régi országút, másik oldalról Magyarország

legrégebbi temetője, valamint a lakótelep
és annak kiszolgáló intézményei fogja közre. Ez a legrégebb óta folyamatosan használatban lévő templom Magyarországon.
A legenda szerint az előtte álló kút vizéből
keresztelte meg édesanyját Szent Márton.
A város egyik jellegzetessége volt, hogy a
Szentháromság-szobornál állva egyazon
vizuális tengelyen helyezkedett el a ferences és a Szent Márton-templom tornya.
Ez a tengely a lakótelep építésével szűnt
meg, amelynek utolsó háza, talán szándékosan, éppen kitakarja a látványt. Külön érdekesség, hogy mindez állítólag
egy Szent György-vonalon helyezkedik el.
Szenvednek is tőle a lakótelepen…

› Megdöbbentő volt látni a közvetlenül a
templom mellett vezetett négysávos utat,
amelyen csupán egy-két autó haladt el
ideérkezésünkkor.
A hatvanas években indult meg a város áttervezése, amelynél egy gyűrűs, sugaras elrendezést alakítottak ki. A csökkentett forgalmú belvárost egy többsávos útrendszer
veszi körbe. Ezzel átvágták a valaha meglévő, az optikai tengelyen futó Szent Márton
utat, a közlekedés átkerült a négysávos
útra. A főtéri piac megszűnt, az újat pedig
közvetlenül a lakótelepi házak mögé telepítették, zöldfelület biztosítása helyett.
Az újragondolásra jó alkalmat adott a pápa
látogatása, aki feltehetően Szent Márton
szülőhelyét, majd kútját megtekintve vonul a székesegyházba. Véleményünk szerint Szombathely az elkerülő utak és az
új felüljáró megépítésével megérett arra,
hogy a hatvanas években meghatározott
fő közlekedési irány forgalmát egy reális, élhető mértékre korlátozzuk. Tóthné

Temesi Kinga közlekedéstervező tanácsára
az eltolt kereszteződésekben körforgalmak
elhelyezését javasoltuk, így a főút összeszűkülésével felszabaduló területek zöldfelületté alakíthatók, és visszaadhatók a
gyalogosok számára. A körforgalom elhelyezése lehetővé teszi a jelenleg fedett,
komor hangulatú aluljáró födémének megnyitását. A hétköznapokban komoly gondot okoz az említett piac rendezetlensége.
A jelenlegi közlekedési rendszerrel a házak
földszintjén üzemelő boltok, gyalogosközlekedés híján, sorra tönkremennek. Az új,
a kereskedelmi funkciókat is figyelembe
vevő gyalogos utat a meglévő fasorokhoz
igazítottuk, amelyek mentén haladva ismét
biztosított a rálátás a templom tornyára.
Az új csomópontok kialakításával lehetőség
nyílik a templom előtti tér rendezésére, amelyen jelenleg buszok és autók parkolnak.

› Ez a terv még döntésre vár?
A Közgyűlés elfogadta, döntés született a továbbtervezéséről. Most írják ki a
tervezésre a közbeszerzési eljárást, amelyen mi is indulunk. Azt már látjuk, hogy
a teljes koncepció a pápalátogatásig nem
tud megvalósulni, mert a közműhálózat felújítása minimum másfél évet vesz igénybe.
Megvalósítható azonban a templom előtti tér rendezése, az Outinor-házak előtti
útszakasz és a Fő tér összekötése. Már ez
is jelentős változást hozna az eddig egy
négysávos úttal elzárt városrész életében. Hosszú távon a terek megújításával
és összekapcsolásával ismét teljes lenne
az egykor felszabdalt Szent Márton út, a
közlekedés átalakításával, a közterületek
rendezésével pedig egy élhetőbb városrész
alakulhat ki.

› Mi az, ami ebből beért mára?
A városi színház, a kalandváros, a sportliget megújítása, a strand, a főtér teljes átépítése, a Szentháromság–szobor visszahelyezésével. Ebben az időben Ekler Dezső
is aktív volt a városban a polgármester
tanácsadó testületének tagjaként. Egymástól függetlenül tevékenykedtünk, csak
néha értek össze „köreink”, mint például
a színház előkészítő tanulmánya, vagy a
főtér esetében. A különböző koncepciók

Országépítő 2015|02

I n t e r v i e w w i t h Ta m á s L i t k e i
Architect Tamás Litkei moved to Szombathely in 1994. In 2014, the management of the city awarded him with the Hefele Prize for his outstanding work in urban
development and construction. One of his pet projects is the ongoing urban planning project related to Saint Martin's Church. Saint Martin is one of the most
popular saints of the Catholic church who, legend says, had been born on the very spot where the church was built in 791. Today, this is the oldest church in
Europe in continuous use. According to legend, the saint was christened by his mother in the water of the well standing in front of it. The city is preparing
to host Pope Francis for the 1700th anniversary of the patron saint's birth in 2016. Believers from all around the country are expected to make the journey to
Szombathely and pray together with the Pope. Currently, the church is flanked by a road, the oldest cemetery in Hungary and a residential area which also hosts
a homeless shelter.
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A hexaéder jegyében
Föld elem és regionalitás a Tisza mentén
Valkay Zoltán

Under the Sign
of the Hexahedron
T h e Ea r t h E l e m e n t
and Regionality
Along the Tisza River
The traditional Winter Meeting of Friendship
attended by Hungarian architects from Vojvodina
was organized for the 9th time in Magyarkanizsa
on 14 March 2015, with the following motto: The
earth element and architecture − a discourse on
earth, homeland, groundlevel, the quality of being
earthbound and earth architecture in general. The
meeting was opened by architect Zoltán Valkay,
known for his strong advocacy of organic thinking,
the local colour, language and context as well as
vernacular traditions in architecture.
Rekecki ház, építész: Valkay Zoltán

A vajdasági magyar építészek hagyományos magyarkanizsai, immáron IX. Téli
Baráti Találkozóját Tóth Vilmos és Valkay
Zoltán szervezésében a föld elem jegyében rendezték meg 2015. március 14-én
a Művészetek Házának pinceklubjában.
A tavaly megkezdett új sorozat első részében a fürdőkön keresztül a víz princípiumát idézték meg, melynek folytatásaként
az idei találkozó mottója A föld elem és
építészet − Társalgás földről, szülőföldről,
földszintességről, földhözragadtságról és
általában a föld jellegű építészetről volt.
A nyitóelőadást, amelynek összefoglalója
az alábbiakban olvasható, Valkay Zoltán
tartotta. Valkay Zoltán építész az Athanor
Építészműhely vezetőjeként – 2012-ig a
magyarkanizsai Domus iroda tagjaként,
amelyet az „alföldi építészet zugiskolája”ként is emlegetnek (Országépítő melléklet
2006/1) – egy alföldi, mondhatni, síksági
karakterű szerves építészeti nyelven gondolkodik. „A hajdani tanyasi zugiskolákhoz
hasonlóan beszéljük a szerves építészeti
tájszólást” – nyilatkozta néhány évvel ezelőtt. „A síksági táj építészeti anyanyelvének hangulati megegyezést és hasonlóságot tükröző építészeti metaforáit; például
a parasztház, a boglya, a szárkúp, a hajó,
a kemence, a kas, a jurta, a szélmalom, a
siló, a góré reminiszcenciáit szorgalmazom
házépítéseimben. Lényeges számomra az
»örök formákra« emlékeztető jelenségvilág bevezetése az alkotás folyamatába.
Kedves és beszédes munkáimnak számít
a zentai Millenniumi emlékkút és emlékkereszt (2000), a zentai Alkotóház (2003), a
magyarkanizsai Cnesa új épülete (2006–
2009), valamint a számomra legmagasabb
esztétikai fogalmat; a »kemence-esztétikát« megtestesítő oromparti Gere-féle
szállásház (2006–2007). A felsorolt épületek mindegyike szerves része »építészeti
énemnek«, némelyik jelszerűsége végett,
némelyeknek »ezotériája, építészeti meséje« a fontos számomra” – vallotta ars
poeticájában. A Domus iroda alapítójával,
Tóth Vilmossal együtt küzd a szerves építészet vajdasági térhódításáért, a szerves
gondolkodás által ihletett, helyi jellegű
és nyelvezetű, kontextust tisztelő, a népi
építészeti hagyományokat figyelembe vevő

architektúráért. A Zentai Városi Múzeum
munkatársaként folytatott kutatásainak
eredményét a 2002-ben megjelent Zenta
építészete című könyvében foglalta össze.
Jelenleg az építmények allegorikus-szimbolikus jelentésrétegeit kutató helyi építészeti nyelv kidolgozása foglalkoztatja.
Mottó: „Az Alföld a nap−tűz és
a f öld (sár) elem megélésének
a lk ími á j á t h o r d o z z a m a g á b a n…”
Mint általában a primer erejű elemekről;
így a földről sem túl sokat tud az ember.
A primácia és ősi számunkra titokként
manifesztálódik:
TRIUM ELEMENTORUM RE C E P T A C ULUM
RE C ONDO A URI F ODIN A M
(Dicső őselem titkos, rejtett aranybánya).
Mégis, ha a föld elemnek vagy a földnek
az építészetben való jelenlétét akarjuk
megvizsgálni, akkor ki kell jelentenünk: az
mindenképpen több szinten és síkon értelmezhető. Először is a maga puszta materiális vonatkozásában a földet mint prima
materiát szemlélhetjük. Azaz a földkérdést
az építészetben a földalapú építőanyagokon keresztül is vizsgálhatjuk. Így az
ökologikus földfalazatokon – a vert falon,

a vályogtéglás, paticsos vagy fecskerakásos házak építésén keresztül. Jómagam
két alkalommal terveztem vályogtéglából
épített házat. Az egyik a törökkanizsai,
1913-ban épült Bánszky-féle ház bővítése
2012-ből. Vályogból, fadurcungokkal,
saralt famennyezettel, fatetőszerkezettel, rajta égetett agyag-cserép fedéssel.
Csak az alapok készültek betonból. Ennél
az építésnél történt meg az első tojásvarázslásom is, valamint kakasáldozat elhelyezése az alapokba. A másik az Orom
környéki Dukai Zoltán és Olívia tanyaháza
2009−2010-ből. A nádfedeles ház vályogfalazatokkal épült, ahová az építtető sajnos vasbeton koszorúkat rakott be, amivel megbontotta a falak homogenitását…
E szintet, mármint a materiális szintet
egyébként körülírhatjuk a tűzzel égetett
építőanyagokkal is, hiszen a föld elem
ott van a terrakottában: a cserépben, az
alföldi kőben; az égetett téglában, ennélfogva minden jól megépített téglaházban.
Erre esetemben kiváló példaként szolgál
a Zenta környéki Szorcsik- és Gere-féle
hétvégi ház. Ez utóbbinál megemlíthetjük a 2007−2008-ban támfalba épített,
földdel fedett téglaboltozatos pincét is.
Sajnos a szintén zentai, Bús-féle verem-

Szorcsik ház, Zenta, építész: Valkay Zoltán
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was organized for the 9th time in Magyarkanizsa
on 14 March 2015, with the following motto: The
earth element and architecture − a discourse on
earth, homeland, groundlevel, the quality of being
earthbound and earth architecture in general. The
meeting was opened by architect Zoltán Valkay,
known for his strong advocacy of organic thinking,
the local colour, language and context as well as
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A nyitóelőadást, amelynek összefoglalója
az alábbiakban olvasható, Valkay Zoltán
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amelyet az „alföldi építészet zugiskolája”ként is emlegetnek (Országépítő melléklet
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poeticájában. A Domus iroda alapítójával,
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gondolkodás által ihletett, helyi jellegű
és nyelvezetű, kontextust tisztelő, a népi
építészeti hagyományokat figyelembe vevő
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munkatársaként folytatott kutatásainak
eredményét a 2002-ben megjelent Zenta
építészete című könyvében foglalta össze.
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mindenképpen több szinten és síkon értelmezhető. Először is a maga puszta materiális vonatkozásában a földet mint prima
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a vályogtéglás, paticsos vagy fecskerakásos házak építésén keresztül. Jómagam
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épített házat. Az egyik a törökkanizsai,
1913-ban épült Bánszky-féle ház bővítése
2012-ből. Vályogból, fadurcungokkal,
saralt famennyezettel, fatetőszerkezettel, rajta égetett agyag-cserép fedéssel.
Csak az alapok készültek betonból. Ennél
az építésnél történt meg az első tojásvarázslásom is, valamint kakasáldozat elhelyezése az alapokba. A másik az Orom
környéki Dukai Zoltán és Olívia tanyaháza
2009−2010-ből. A nádfedeles ház vályogfalazatokkal épült, ahová az építtető sajnos vasbeton koszorúkat rakott be, amivel megbontotta a falak homogenitását…
E szintet, mármint a materiális szintet
egyébként körülírhatjuk a tűzzel égetett
építőanyagokkal is, hiszen a föld elem
ott van a terrakottában: a cserépben, az
alföldi kőben; az égetett téglában, ennélfogva minden jól megépített téglaházban.
Erre esetemben kiváló példaként szolgál
a Zenta környéki Szorcsik- és Gere-féle
hétvégi ház. Ez utóbbinál megemlíthetjük a 2007−2008-ban támfalba épített,
földdel fedett téglaboltozatos pincét is.
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házam csak elképzelés maradt (2010), de
ez lett a sorsa a 2012-ben tervezett zöld
tetős tóthfalusi vajdasági borok házának
is. A veremházak lényegében ökoházak, hiszen a föld gyomrába építve, földdel fedve
helyhez és éghajlathoz idomuló hajlékként
értelmezhetők. A veremház pszichológiájának lényeges momentuma, hogy ellentmond az építés fogalmának. A barlanganalógia a Szív-Közép-Ég érzetét nyújtja.
A Föld méhében kialakított veremház fala

nem határol, hanem elemi erővel összeköt
bennünket a Föld-princípiummal. A materiális jelenlét hatását érezni a jó téglahomlokzatos házaknál, téglaarchitektúráknál
(így a Tóth Vilmos tervezte Magyarkanizsai Művelődési Ház és a tóthfalusi óvoda
épületeinek tornyos részeinél, vagy a kanizsai Tondach edukációs központ tervénél).
A következő szint már az érzéki-metaforikus és a lelki-spirituális rétegeket képviseli. Lélekszinten a föld elem a karakter/

Bús ház, Zenta, építész: Valkay Zoltán, 2010

jellem (jel elem) kifejeződése. A föld a
súlyosság, a rend, az oltalom, a tömörség
és a biztonság együttese. Vegyük csak
szemügyre a szintén Tóth Vilmos tervezte
RKK próbatermének épületét (2006), vagy
saját munkáim közül a Gere-szállás (2007),
a zentai ebédlő és konyha (2005−2006)
ferde falazatú, azaz íves és ferde támaszokkal gyámolított épületeit! Bizony,
mindenütt a súlyosság érzése az uralkodó…, ez főleg a földvárakat megidéző próbateremnél hangsúlyozott. A földkarakter
hordozóiban itt az Alföldön a szülőföld
(Anyaföld−Boldogassszony–Földanya)
építészeti hagyományának és emlékezetének ismerete és védelme, a praktikák
szellemiségének őrzése és továbbvitele is
visszacseng. A szülőföld vállalása jó esetben regionális ízű építészetet eredményez.
Ehhez a tájhoz, a sáros táj építészetének
saras esztétikájú architektúrájához (lásd a
Gere-szállást, a Millenniumi emlékkutat, a
Rekecki- és Zöldhegyi-féle házat és terveket) hozzáköthető a földszintesség, de a
földhözragadtság leképezése is.
A lelki szinttől csak egy kis lépés a szellemi szint. Itt a föld elem már mindenképpen szimbolikus – önmagánál magasabbra mutató – formában jelenik meg. A föld
ezen a szinten a négyzet/kocka archetípusa, a négy ellentét önmaga ellentétével
egyesített ereje. A négyzet jelképe a négy

Pacséri zárt sósfürdő, 2013, építész: Valkay Zoltán

világtájnak, az évszakoknak, mi több, az
őselemek is négyen vannak. A négyszög
a béke, a kemence/kályha, de az ember is
négyszögletes, ha Vasztu Purusha mandalaként szemléljük. A négyszög a másik (felső) világ felé inspirál. A legtöbb kultúrában
a négyszög/téglány földet jelent, száma a
4. A negyedik dimenzió a kvadratúra titka.
A négyszög körösítése vagy fordítva, a kör
négyszögesítése (a zentai Millenniumi
emlékkút 2000-ből és a magyarkanizsai
új Cnesa bejárati toronykapualja 2006–
2009-ből, valamint a pacséri Zárt sósfürdő vázlatterve 2013−2014-ből). Az
archetipikus ház is négyszögletes (vagy
kör alakú). A Vasztu és a feng shui tanításaiban a föld a közép. Az üresen hagyott
közép. A négyszög a sumer ház, a város
és várfal ligatúrája. Külön érdekesség
az égövi földjegyek – a Bika, a Szűz és a
Bak jellegek kimutatása egyes épületeken.
(Így a szűziesség a Magyarkanizsai Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a
tóthfalusi óvoda épületeinél, a bikaság a
Gere-szállásnál, a szaturnikus bakság az
új Cnesa és a próbaterem épületének legfőbb jellemzői.) A Vasztu Purusha mandala (szoba méretű föld alatti lakosztály/a
mitikus Mehru-khaneka) sémája közvetlenül kimutatható a deszki Gordos-házon
(2006-2007), de még inkább Tóth Vilmos
több, így a horgosi Vitamin (1992−1994),
a kanizsai DZSLSZ (1995−1997) és a
martonosi Martis (1996−1998) irodaépületénél. A felsoroltak mind-mind a kilenckockás beosztású, centrális szervezésű,
„fényfülkés” négyszög alaprajzzal bírnak
(pithák). Ez figyelhető meg egyik legutóbbi munkámon, a pacséri Zárt sósfürdő
épülettervénél is (2013−2014). A mandala
elv egyébként a jurta-kamlik nyolcküllős

térrendezési elvén keresztül kapcsolódik a
magyar építészeti hagyományokhoz (lásd
a zentai Juhász-házat, 2006−2009 és a
Döbrei-, illetve Zöldhegyi-féle házterveket). De megközelíthetjük a problémát a
ház vertikális lényegiségének kiemelésével
is. Ahol „∩” a pince (tudatalattiság, a múlt)
jele, a „ ” a földszint (tudatosság, a jelen)
jele, míg a „ ” a tető (tudatfelettiség – eljövendő) jele. Másképpen mondva ugyanez:
Anya-Fiú-Atya szenthármassága. A kocka
vagy hexaéder Platon kozmikus építőkövei
között is a földet jelenti (12 éle, 6 oldala
és 8 csúcsa van), egyként abból az ötből,
mely a háromdimenziós térben létezik.
A négyzet/négyszög (görögül: tetragon)
segíti az ember térbeli tájékozódását, a világhoz mért természeti környezetben való
orientációt a „négyszeres rend” értelmé-

ben. Az irányok szervezettségével a rend
princípiumát hozza magával, mely bele van
ágyazva az emberbe. Kínában, Perzsiában,
Mezopotámiában a föld képe négyzetes.
A négyzet duál párja a kör. Vele együtt az
égi és földi elementumok egységét képezi.
Komoly és zömök négyzetesség – ebből
kifolyólag jellegzetes földiesség – olvasható ki a korábban más kontextusban
emlegetett Kanizsai Művelődési Ház és
Könyvtár (2004–2005), az RKK próbaterme (2006), valamint a Pedagógiai
Továbbképző Központ (2013–2014) épületeinek hangsúlyozott „torony- vagy
középső részeinél”. Vagy akár a 8x8 méteres, feketére glancolt teraco padlózatú műtermet magába foglaló, egyébként
tervben maradt (terv: 2008) Nagy Józsefféle műteremépületnél is.
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Millenniumi emlékkút, Zenta, építész: Valkay Zoltán, 2000

házam csak elképzelés maradt (2010), de
ez lett a sorsa a 2012-ben tervezett zöld
tetős tóthfalusi vajdasági borok házának
is. A veremházak lényegében ökoházak, hiszen a föld gyomrába építve, földdel fedve
helyhez és éghajlathoz idomuló hajlékként
értelmezhetők. A veremház pszichológiájának lényeges momentuma, hogy ellentmond az építés fogalmának. A barlanganalógia a Szív-Közép-Ég érzetét nyújtja.
A Föld méhében kialakított veremház fala

nem határol, hanem elemi erővel összeköt
bennünket a Föld-princípiummal. A materiális jelenlét hatását érezni a jó téglahomlokzatos házaknál, téglaarchitektúráknál
(így a Tóth Vilmos tervezte Magyarkanizsai Művelődési Ház és a tóthfalusi óvoda
épületeinek tornyos részeinél, vagy a kanizsai Tondach edukációs központ tervénél).
A következő szint már az érzéki-metaforikus és a lelki-spirituális rétegeket képviseli. Lélekszinten a föld elem a karakter/

Bús ház, Zenta, építész: Valkay Zoltán, 2010

jellem (jel elem) kifejeződése. A föld a
súlyosság, a rend, az oltalom, a tömörség
és a biztonság együttese. Vegyük csak
szemügyre a szintén Tóth Vilmos tervezte
RKK próbatermének épületét (2006), vagy
saját munkáim közül a Gere-szállás (2007),
a zentai ebédlő és konyha (2005−2006)
ferde falazatú, azaz íves és ferde támaszokkal gyámolított épületeit! Bizony,
mindenütt a súlyosság érzése az uralkodó…, ez főleg a földvárakat megidéző próbateremnél hangsúlyozott. A földkarakter
hordozóiban itt az Alföldön a szülőföld
(Anyaföld−Boldogassszony–Földanya)
építészeti hagyományának és emlékezetének ismerete és védelme, a praktikák
szellemiségének őrzése és továbbvitele is
visszacseng. A szülőföld vállalása jó esetben regionális ízű építészetet eredményez.
Ehhez a tájhoz, a sáros táj építészetének
saras esztétikájú architektúrájához (lásd a
Gere-szállást, a Millenniumi emlékkutat, a
Rekecki- és Zöldhegyi-féle házat és terveket) hozzáköthető a földszintesség, de a
földhözragadtság leképezése is.
A lelki szinttől csak egy kis lépés a szellemi szint. Itt a föld elem már mindenképpen szimbolikus – önmagánál magasabbra mutató – formában jelenik meg. A föld
ezen a szinten a négyzet/kocka archetípusa, a négy ellentét önmaga ellentétével
egyesített ereje. A négyzet jelképe a négy
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négyszögesítése (a zentai Millenniumi
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archetipikus ház is négyszögletes (vagy
kör alakú). A Vasztu és a feng shui tanításaiban a föld a közép. Az üresen hagyott
közép. A négyszög a sumer ház, a város
és várfal ligatúrája. Külön érdekesség
az égövi földjegyek – a Bika, a Szűz és a
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mitikus Mehru-khaneka) sémája közvetlenül kimutatható a deszki Gordos-házon
(2006-2007), de még inkább Tóth Vilmos
több, így a horgosi Vitamin (1992−1994),
a kanizsai DZSLSZ (1995−1997) és a
martonosi Martis (1996−1998) irodaépületénél. A felsoroltak mind-mind a kilenckockás beosztású, centrális szervezésű,
„fényfülkés” négyszög alaprajzzal bírnak
(pithák). Ez figyelhető meg egyik legutóbbi munkámon, a pacséri Zárt sósfürdő
épülettervénél is (2013−2014). A mandala
elv egyébként a jurta-kamlik nyolcküllős

térrendezési elvén keresztül kapcsolódik a
magyar építészeti hagyományokhoz (lásd
a zentai Juhász-házat, 2006−2009 és a
Döbrei-, illetve Zöldhegyi-féle házterveket). De megközelíthetjük a problémát a
ház vertikális lényegiségének kiemelésével
is. Ahol „∩” a pince (tudatalattiság, a múlt)
jele, a „ ” a földszint (tudatosság, a jelen)
jele, míg a „ ” a tető (tudatfelettiség – eljövendő) jele. Másképpen mondva ugyanez:
Anya-Fiú-Atya szenthármassága. A kocka
vagy hexaéder Platon kozmikus építőkövei
között is a földet jelenti (12 éle, 6 oldala
és 8 csúcsa van), egyként abból az ötből,
mely a háromdimenziós térben létezik.
A négyzet/négyszög (görögül: tetragon)
segíti az ember térbeli tájékozódását, a világhoz mért természeti környezetben való
orientációt a „négyszeres rend” értelmé-

ben. Az irányok szervezettségével a rend
princípiumát hozza magával, mely bele van
ágyazva az emberbe. Kínában, Perzsiában,
Mezopotámiában a föld képe négyzetes.
A négyzet duál párja a kör. Vele együtt az
égi és földi elementumok egységét képezi.
Komoly és zömök négyzetesség – ebből
kifolyólag jellegzetes földiesség – olvasható ki a korábban más kontextusban
emlegetett Kanizsai Művelődési Ház és
Könyvtár (2004–2005), az RKK próbaterme (2006), valamint a Pedagógiai
Továbbképző Központ (2013–2014) épületeinek hangsúlyozott „torony- vagy
középső részeinél”. Vagy akár a 8x8 méteres, feketére glancolt teraco padlózatú műtermet magába foglaló, egyébként
tervben maradt (terv: 2008) Nagy Józsefféle műteremépületnél is.
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Mivel Magyarországról hipp-hopp nem röppen át az utazó Erdély szívébe, a Sóvidékre
− hacsak nem használja a Budapest–Marosvásárhely repülőjáratot, mely kissé provinciális ízeivel is igen hasznos utazási mód –,
útközben meg-megáll.
Így tettünk mi is, szerkesztő és főszerkesztő,
de leginkább mint két régi jó barát, Dévényi
Sándor és jómagam. Utazásunkat színesítette mindkettőnk feleségének részvétele.
A barátommal utazni mindig élményszerű
és emlékezetes, de egyben életveszélyes is,
ugyanis minden útba eső műemléknél meg
szeretne állni. Ez általában – az előre megrendelt, legkésőbb este 9-ig elfogyasztható −
vacsoránkat erősen veszélyezteti.
Repetitio est mater studiorum (ismétlés a tudás anyja). Elhatároztuk, hogy felelevenítjük
régi közös kirándulásaink egy-egy élményét.
Bánffyhunyadnál álltunk meg először,
Kalotaszeg ékességénél, a gyönyörű templomnál. Megállapítottuk, hogy még mindig
gyönyörű. Nem javasoltam a belső megtekintését, mert a kedves, nagy tudású lelkésztől – hacsak temetésre nem siet – egy
órán belül elmenni nem lehet.
Eszembe jut, hogy hét évvel ezelőtt negyven lengyelt kalauzoltam végig Erdélyen,
és itt is megálltunk. A lelkész a lublini
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Sírkő, Énlaka

egyetem keresztény ikonográfiát tanító
professzorával olyan katolikus–református
hitvitát folytatott, amit fel kellett volna
magnóra venni, és valahol publikálni.
Bánffyhunyad, az egykori magyar Kalotaszeg fővárosa mára lehangoló lett. Főtere
rendezetlen, elhanyagolt. Igaz ugyan, hogy
ma már nem Daciák, Trabantok, hanem
Fordok, Peugeot-ok, Volkswagenek parkolnak itt, de a beton ugyanolyan lehervasztó, mint harminc éve. A dilatáció vastörvénye okozta repedésekből apró gazok és
virágocskák nőnek ki. Isten csodája, hogy
még megvan baloldalt az a kicsi boltocska, amely oromzatán megőrizte a kedves
kalotaszegi fűrészelt, fa architektúrát.
Az idegen ma már inkább a cigányok sokemeletes, soktornácos, alumínium-, bádogcsipkés házait fényképezi, melyek homlokzatán bájos gátlástalansággal ölelkezik
az ötágú csillag a Dávid-csillaggal és a
Mercedes-emblémával. Megállapítjuk, tovább épül ez a fantomváros. Vajon milyen
pénzből és miért, amikor java része lakatlan? Elmerengünk azon is, hogy van-e itt
tűzoltóhatóság, ugyanis a háromemeletes
házak egymástól való távolsága néha csak
fél méter. Elcsodálkozunk továbbá azon is,
hogy milyen fantasztikus kézügyességet,
leleményességet, bravúros szakmai tudást
dokumentálnak ezek a házak.

Most én renitenskedem, kérem, ugorjunk fel északra, Zilah felé. Legalább
egy falut nézzünk meg. Nosztalgiázom.
Mennyi csodálatos ifjúkori élmény fűz
ide! Jóban voltam Bikalon, Almáson és
a többi kis faluban a lelkészekkel, akiknek java része gyűjtő volt, mint én.
Csodálatos beszélgetések élményét őrzöm, és gondolatban porosodó ORWO
diáimat keresem. Ha hazamegyek, fel is
kutatom őket, mert bizony azok ma már −
építészettörténet. Csak Ketesdre ugrunk
be. Szívszorongató lepusztultság, szegénység, omladozó házak. Az itt is közölt felvételt otthon beállítottam képernyővédőnek, hogy minden reggel, bekapcsoláskor
figyelmeztessen, mennyi dolgunk lenne még
a világon. Valami jó persze mindenben van.
Majd ha vetítek a tanítványainknak, látványosan tudom elmagyarázni a − kicsit a
„fachwerk”-re emlékeztető − spórolósabb
faházépítkezést. Nem úgy, mint a Székelyföldön, vagy a Gyimesekben, ahol volt fa bőven,
és lehetett 20−25 cm vastag, akár 5−6 méter
hosszú, pazarlósan bárdolt gerendákból is
házat építeni, a sarkoknál szépen összeróva. Ma is lehet, ha marad még erdő. Ezért itt
vékonyabb és rövidebb oszlopokkal, és vízszintes kitöltő elemekkel operáltak, melyeket
ferde merevítések tettek állékonyabbá.

Visszafordulunk, és Hunyadnál elindulunk délre. Itt egy szép kis nyakláncot
lehet készíteni, melyre olyan gyöngyszemeket fűzünk fel, mint Kalotaszentkirály,
Magyarvalkó és Magyargyerőmonostor.
Mint ígértem, itt barangolás közbeni gondolatokat szeretnék megosztani, nem magvas építészettörténeti értekezést írni.Ismét
a lengyel egyesület (melynek én is tagja
vagyok) erdélyi kirándulása jut eszembe.
Az egyhetes csavargás után megkérdeztem
barátaimat, akik építészek, művészettörténészek és üvegfestők, melyik falu tetszett
legjobban. Valkót választották. Nem vitás,
a falu, és főleg a templom fekvése páratlanul szép. Isten házába nem jutunk be, mert
falunap van, és mindenki − így a lelkész is
– a főtéren falatozik egy nagy bográcsból,
meg persze iszogat. Életveszélyes lenne
ezt nekünk közelebbről megtekinteni, mert
nemcsak a vacsorát késnénk le Énlakán,
hanem ki tudja, még mi történne.
Az egyik legszebb templom eléggé lepusztult állapotban van. Ráférne egy alapos
felújítás. Meglátogatjuk kedves lakóházamat, amelynek faoromzatán Ádám és Éva
esik éppen bűnbe. Van ott almafa, rátekeredő kígyóval, és a két alsó sarokban egyegy ördög kacag kéjesen a történteken.
A falu többsége szerencsére magyar. Nem
így Gyerőmonostorban. Úgy ötven évvel
ezelőtt jártam ott először. Szomorúan hallottuk, hogy a „magyar”-ral kezdődő nevű
faluban már egyharmad román él. Megtudtuk a lelkésztől, hogy a bécsi döntés
folyományaként a két falu közé húzták a
határt, és így Gyerőmonostor román lett.
Az ide való magyarok nagy tömege cserélt
házat-hazát a bánffyhunyadi románokkal.
Ma a helyzet a következő. Megkérdezzük
a templomot kinyitó kedves öregasszonyt,
hány százalék magyar van a faluban. Nagyot
néz, úgy tűnik, hiányzott azon a matekórán,
ahol a százalékszámítást tanították.
De parádésan kivágja magát:
− Kétannyi a román, mint a magyar.
Tehát az egyharmad-kétharmad arány maradt, de immár a magyarok rovására. Elbúcsúzunk a homlokzaton lebegő titokzatos
„madárlány”-tól. Az ő titkának megfejtését

Siklód

hagyjuk tudós kollégáinkra. Rápillantunk
még a Gál Tóni (Anthony Gall) által tervezett új parókiára, mely Kós Károly kalotaszegi ihletésű házainak kisunokája.
Most aztán igazán a Sóvidék felé kell vegyük utunkat. Talán megbocsátható ez
a kissé hosszúra nyúlt bevezetés, hisz az
első részben (Országépítő 2013/1.) is elmerengtünk a Nyárád menti cigányok problé-

máin, ami talán nem volt érdektelen.
Tavaly Parajd felől szerettem volna Siklódot
célba venni, de ettől óva intettek. Esetleg egy szekér bérlését látták reálisnak.
Útbaigazítóink tanácsa szerint a klasszikus sóvidéki főútról Makfalván tanácsos
letérni. Ezt az utat választván, első állomásunk Szolokma volt. Még emlékezünk talán
az első részben már említett, Orbán Balázs
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− hacsak nem használja a Budapest–Marosvásárhely repülőjáratot, mely kissé provinciális ízeivel is igen hasznos utazási mód –,
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és emlékezetes, de egyben életveszélyes is,
ugyanis minden útba eső műemléknél meg
szeretne állni. Ez általában – az előre megrendelt, legkésőbb este 9-ig elfogyasztható −
vacsoránkat erősen veszélyezteti.
Repetitio est mater studiorum (ismétlés a tudás anyja). Elhatároztuk, hogy felelevenítjük
régi közös kirándulásaink egy-egy élményét.
Bánffyhunyadnál álltunk meg először,
Kalotaszeg ékességénél, a gyönyörű templomnál. Megállapítottuk, hogy még mindig
gyönyörű. Nem javasoltam a belső megtekintését, mert a kedves, nagy tudású lelkésztől – hacsak temetésre nem siet – egy
órán belül elmenni nem lehet.
Eszembe jut, hogy hét évvel ezelőtt negyven lengyelt kalauzoltam végig Erdélyen,
és itt is megálltunk. A lelkész a lublini
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egyetem keresztény ikonográfiát tanító
professzorával olyan katolikus–református
hitvitát folytatott, amit fel kellett volna
magnóra venni, és valahol publikálni.
Bánffyhunyad, az egykori magyar Kalotaszeg fővárosa mára lehangoló lett. Főtere
rendezetlen, elhanyagolt. Igaz ugyan, hogy
ma már nem Daciák, Trabantok, hanem
Fordok, Peugeot-ok, Volkswagenek parkolnak itt, de a beton ugyanolyan lehervasztó, mint harminc éve. A dilatáció vastörvénye okozta repedésekből apró gazok és
virágocskák nőnek ki. Isten csodája, hogy
még megvan baloldalt az a kicsi boltocska, amely oromzatán megőrizte a kedves
kalotaszegi fűrészelt, fa architektúrát.
Az idegen ma már inkább a cigányok sokemeletes, soktornácos, alumínium-, bádogcsipkés házait fényképezi, melyek homlokzatán bájos gátlástalansággal ölelkezik
az ötágú csillag a Dávid-csillaggal és a
Mercedes-emblémával. Megállapítjuk, tovább épül ez a fantomváros. Vajon milyen
pénzből és miért, amikor java része lakatlan? Elmerengünk azon is, hogy van-e itt
tűzoltóhatóság, ugyanis a háromemeletes
házak egymástól való távolsága néha csak
fél méter. Elcsodálkozunk továbbá azon is,
hogy milyen fantasztikus kézügyességet,
leleményességet, bravúros szakmai tudást
dokumentálnak ezek a házak.

Most én renitenskedem, kérem, ugorjunk fel északra, Zilah felé. Legalább
egy falut nézzünk meg. Nosztalgiázom.
Mennyi csodálatos ifjúkori élmény fűz
ide! Jóban voltam Bikalon, Almáson és
a többi kis faluban a lelkészekkel, akiknek java része gyűjtő volt, mint én.
Csodálatos beszélgetések élményét őrzöm, és gondolatban porosodó ORWO
diáimat keresem. Ha hazamegyek, fel is
kutatom őket, mert bizony azok ma már −
építészettörténet. Csak Ketesdre ugrunk
be. Szívszorongató lepusztultság, szegénység, omladozó házak. Az itt is közölt felvételt otthon beállítottam képernyővédőnek, hogy minden reggel, bekapcsoláskor
figyelmeztessen, mennyi dolgunk lenne még
a világon. Valami jó persze mindenben van.
Majd ha vetítek a tanítványainknak, látványosan tudom elmagyarázni a − kicsit a
„fachwerk”-re emlékeztető − spórolósabb
faházépítkezést. Nem úgy, mint a Székelyföldön, vagy a Gyimesekben, ahol volt fa bőven,
és lehetett 20−25 cm vastag, akár 5−6 méter
hosszú, pazarlósan bárdolt gerendákból is
házat építeni, a sarkoknál szépen összeróva. Ma is lehet, ha marad még erdő. Ezért itt
vékonyabb és rövidebb oszlopokkal, és vízszintes kitöltő elemekkel operáltak, melyeket
ferde merevítések tettek állékonyabbá.

Visszafordulunk, és Hunyadnál elindulunk délre. Itt egy szép kis nyakláncot
lehet készíteni, melyre olyan gyöngyszemeket fűzünk fel, mint Kalotaszentkirály,
Magyarvalkó és Magyargyerőmonostor.
Mint ígértem, itt barangolás közbeni gondolatokat szeretnék megosztani, nem magvas építészettörténeti értekezést írni.Ismét
a lengyel egyesület (melynek én is tagja
vagyok) erdélyi kirándulása jut eszembe.
Az egyhetes csavargás után megkérdeztem
barátaimat, akik építészek, művészettörténészek és üvegfestők, melyik falu tetszett
legjobban. Valkót választották. Nem vitás,
a falu, és főleg a templom fekvése páratlanul szép. Isten házába nem jutunk be, mert
falunap van, és mindenki − így a lelkész is
– a főtéren falatozik egy nagy bográcsból,
meg persze iszogat. Életveszélyes lenne
ezt nekünk közelebbről megtekinteni, mert
nemcsak a vacsorát késnénk le Énlakán,
hanem ki tudja, még mi történne.
Az egyik legszebb templom eléggé lepusztult állapotban van. Ráférne egy alapos
felújítás. Meglátogatjuk kedves lakóházamat, amelynek faoromzatán Ádám és Éva
esik éppen bűnbe. Van ott almafa, rátekeredő kígyóval, és a két alsó sarokban egyegy ördög kacag kéjesen a történteken.
A falu többsége szerencsére magyar. Nem
így Gyerőmonostorban. Úgy ötven évvel
ezelőtt jártam ott először. Szomorúan hallottuk, hogy a „magyar”-ral kezdődő nevű
faluban már egyharmad román él. Megtudtuk a lelkésztől, hogy a bécsi döntés
folyományaként a két falu közé húzták a
határt, és így Gyerőmonostor román lett.
Az ide való magyarok nagy tömege cserélt
házat-hazát a bánffyhunyadi románokkal.
Ma a helyzet a következő. Megkérdezzük
a templomot kinyitó kedves öregasszonyt,
hány százalék magyar van a faluban. Nagyot
néz, úgy tűnik, hiányzott azon a matekórán,
ahol a százalékszámítást tanították.
De parádésan kivágja magát:
− Kétannyi a román, mint a magyar.
Tehát az egyharmad-kétharmad arány maradt, de immár a magyarok rovására. Elbúcsúzunk a homlokzaton lebegő titokzatos
„madárlány”-tól. Az ő titkának megfejtését

Siklód

hagyjuk tudós kollégáinkra. Rápillantunk
még a Gál Tóni (Anthony Gall) által tervezett új parókiára, mely Kós Károly kalotaszegi ihletésű házainak kisunokája.
Most aztán igazán a Sóvidék felé kell vegyük utunkat. Talán megbocsátható ez
a kissé hosszúra nyúlt bevezetés, hisz az
első részben (Országépítő 2013/1.) is elmerengtünk a Nyárád menti cigányok problé-

máin, ami talán nem volt érdektelen.
Tavaly Parajd felől szerettem volna Siklódot
célba venni, de ettől óva intettek. Esetleg egy szekér bérlését látták reálisnak.
Útbaigazítóink tanácsa szerint a klasszikus sóvidéki főútról Makfalván tanácsos
letérni. Ezt az utat választván, első állomásunk Szolokma volt. Még emlékezünk talán
az első részben már említett, Orbán Balázs
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által gyűjtött, kedvesen ostobácska legendára, mely a fiainak jussot osztó földbirtokosról szólt. E szerint Szolokma az ötödik,
legkisebb gyermeké lett, kinek türelmetlen
unszolására az apa így szólt:
− Ne nyugtalankodjál, fiam, felőled is szólok ma.
A lágy hajlatú dombokat és a zöldellő réteket finoman szövik gyönyörű együttesbe a
kis patakok, mint egy igazi szőttest a varrogató asszonyok. A Siklódi-patak a falu
fölött egyesülve a Szép-patakával észak
felől csörgedezik, majd a falu szívében
egyesül harmadik testvérével, a kelet felől
érkező Küsmöd-patakával, hogy a mintegy
nyolc kilométernyi keskeny völgyön haladva, nyugat felé, Makfalván egyesüljön a
Kis-Küküllő hullámaival.
Szolokma

Szolokmát 1576-ban egy adóösszeírásban
említik először Zolokma néven. Tiszta katolikus magyar lakói a reformáció kapcsán
áttérnek a kálvinista hitre. Mezőgazdasággal és állattartással foglalkoznak.
Egykor a falu arról volt nevezetes, hogy
aki Makfalvára szerette volna portékáját
eljuttatni, huszonötször kellett átkelnie a
Szolokma-patakon.
Három utcája van: a Siklódi, a Makfalvi és
a Küsmödi utca. Az ezekről nyíló utcákat
Gatyaszár utcáknak nevezik. 1576-ban nyolc
kaput, 1602-ben 25 családot számolnak meg.
1910-ben lakosainak száma 690 fő, 1941-ben
811, ma 400 körül van.
Híres volt még vízimalmairól és fazekasművészetéről, mely nagyon hasonlít a szomszédos küsmödihez. Ezt a kerámiaközpontot
részletesebben majd ott tárgyaljuk, de érkezzünk meg először szálláshelyünkre.

„Én itt lakom” − mondja a legendában a fiait szépen kistafírozó, de magára is gondoló
öreg székely. Természetesen innen lett a
falu mesebeli neve: Énlaka.
Először a templomot keressük. Tudjuk, a
templom sok meglepetést tartogat számunkra. A kulcs egy kedves öregembernél
van a templom alatti házban. Nyolcvan
év bánata, gondja gyönyörű barázdákat
rajzolt az arcára. Azt gondolnánk, hogy a
nagy kulccsal be sem talál a zárba reszkető
kezével. De nem, Vencel bácsi mindent tud.
Nemcsak azt, hogy a távoli hegyoldalban
római tábor volt, hogy a tatárok mennyi
galádságot követtek el, hogyan gyújtották
fel a falut házastul, templomostul, emberestül. Hogyan pusztult el a szép gótikus
boltozat, hogy lettek a falak freskói a tűz
martalékai. Ezután álmodták a mennyezetre a csodálatos kazettákat. Lesétálunk

a temetőbe, és lekuporodunk az ötszáz
éves hársfa alá egy kicsit beszélgetni a
varázslatos múltról, és a kilátástalannak
tűnő jövőről. Leballagunk az egykori iskolához. Kedves, a falu építészetével rokon
építmény. Hasonló hangulatot áraszt, mint
Klebersberg Kunó bokortanyákra telepített kis iskolái. A hetvenes években még
hét tanítójuk volt, hisz Énlakához hét falu
tartozott. Most Etéd a központ. Nemsokára végleg be lehet lakatolni a hangulatos
kis tornácról nyíló ódon ajtókat.
A Vencel bácsival folytatott, napi problémákat is taglaló beszélgetés után foglalkozzunk kicsit tudományosabban a világörökség részeként nyilvántartott településsel.
A rómaiaknak kiváló érzékük volt a szép táji
környezet kiválasztásához. A Firtos lábánál
megbúvó Énlaka ilyen. Nemcsak a környezet
gyönyörűsége kápráztatta el őket, hanem
a közeli sóbányákban rejlő remek üzleti lehetőség is. A zavartalan biznisz érdekében
castrumot építettek, és annak védelmében
egy colonia is kialakulhatott. A templom a
korabeli szentély köveire épült. Az 1661-es
tatár betörés és gyújtogatás után 1668-ban
készült el a párját ritkító kazettás mennyezet. Három kazettát szöveg tölt ki, a többi
mezőben kancsóba állított virágokat látunk,
rövid feliratokkal. Az egyiken latin szöveg
emlékezik meg az asztalosról:

PERSAMUS MENSARI ANDREAE SZASZ
MENSE AUGUSZTO
Egy másikon a festő rovásírással örökítette
meg nevét és az unitáriusok jelmondatát:
DEUT.VI. EGY AZ ISTEN GEORGIUS
MUSNAI DAKO
Ez a szenzációértékű emlék sok szakembert és turistát vonz.
Van még nekünk egy figurális kazettánk
is, mely Ádámot és Évát ábrázolja a fára
tekeredő kígyóval. Érdekessége, hogy Éva

kezében lándzsa van, Ádám pedig egy bajszos székely legény.
Maga a falu szerkezeti kialakításában is
rendhagyó. Ma is felismerhető a tizedrendszer, a családok (nemzetségek) utcák
szerinti letelepedése. A birtokosztódások
miatt mutatnak a telkek összeszabdalt,
szabálytalan formákat. A négy tized (Rét
tíze, Miklós utca tíze, Lugos utca tíze, Hegy
tíze) kapukkal érintkezett a birtokokkal. Ez
nemcsak a földek praktikus megközelítését
szolgálta, hanem védelmi szerepe is volt.
A budapesti V. Kerületi Önkormányzat segítségével 108 porta közül 83 kapott anyagi támogatást. A helyreállítók négy háztípust állapítottak meg: az 1800-as évek
közepén épült házak kétsejtesek, oldaltornácosak, csonka kontyosak. A II-es típusú
háromosztatú, oldal- és homloktornácos,
kontyolt nyeregtetejű. A III-as számú hasonló az előbbihez, szintén háromosztatú,
de itt már megjelenik a tornác verandaszerű kibővülése. A negyedik a 19. század végének városiasodó, a hátsó udvar felé már
a tornácot elhagyó, az egész házszélességet elfoglaló megoldása, nagyobb, két- és
három függőleges osztású ablakkal. A falu
egyre inkább méltó a világörökség rangra.
Hát ha még az utat is megcsinálnák!
Búcsúzóul meglátogattuk Kolumbán Gábor
barátunkat, aki nem mindennapi ember.
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által gyűjtött, kedvesen ostobácska legendára, mely a fiainak jussot osztó földbirtokosról szólt. E szerint Szolokma az ötödik,
legkisebb gyermeké lett, kinek türelmetlen
unszolására az apa így szólt:
− Ne nyugtalankodjál, fiam, felőled is szólok ma.
A lágy hajlatú dombokat és a zöldellő réteket finoman szövik gyönyörű együttesbe a
kis patakok, mint egy igazi szőttest a varrogató asszonyok. A Siklódi-patak a falu
fölött egyesülve a Szép-patakával észak
felől csörgedezik, majd a falu szívében
egyesül harmadik testvérével, a kelet felől
érkező Küsmöd-patakával, hogy a mintegy
nyolc kilométernyi keskeny völgyön haladva, nyugat felé, Makfalván egyesüljön a
Kis-Küküllő hullámaival.
Szolokma

Szolokmát 1576-ban egy adóösszeírásban
említik először Zolokma néven. Tiszta katolikus magyar lakói a reformáció kapcsán
áttérnek a kálvinista hitre. Mezőgazdasággal és állattartással foglalkoznak.
Egykor a falu arról volt nevezetes, hogy
aki Makfalvára szerette volna portékáját
eljuttatni, huszonötször kellett átkelnie a
Szolokma-patakon.
Három utcája van: a Siklódi, a Makfalvi és
a Küsmödi utca. Az ezekről nyíló utcákat
Gatyaszár utcáknak nevezik. 1576-ban nyolc
kaput, 1602-ben 25 családot számolnak meg.
1910-ben lakosainak száma 690 fő, 1941-ben
811, ma 400 körül van.
Híres volt még vízimalmairól és fazekasművészetéről, mely nagyon hasonlít a szomszédos küsmödihez. Ezt a kerámiaközpontot
részletesebben majd ott tárgyaljuk, de érkezzünk meg először szálláshelyünkre.

„Én itt lakom” − mondja a legendában a fiait szépen kistafírozó, de magára is gondoló
öreg székely. Természetesen innen lett a
falu mesebeli neve: Énlaka.
Először a templomot keressük. Tudjuk, a
templom sok meglepetést tartogat számunkra. A kulcs egy kedves öregembernél
van a templom alatti házban. Nyolcvan
év bánata, gondja gyönyörű barázdákat
rajzolt az arcára. Azt gondolnánk, hogy a
nagy kulccsal be sem talál a zárba reszkető
kezével. De nem, Vencel bácsi mindent tud.
Nemcsak azt, hogy a távoli hegyoldalban
római tábor volt, hogy a tatárok mennyi
galádságot követtek el, hogyan gyújtották
fel a falut házastul, templomostul, emberestül. Hogyan pusztult el a szép gótikus
boltozat, hogy lettek a falak freskói a tűz
martalékai. Ezután álmodták a mennyezetre a csodálatos kazettákat. Lesétálunk

a temetőbe, és lekuporodunk az ötszáz
éves hársfa alá egy kicsit beszélgetni a
varázslatos múltról, és a kilátástalannak
tűnő jövőről. Leballagunk az egykori iskolához. Kedves, a falu építészetével rokon
építmény. Hasonló hangulatot áraszt, mint
Klebersberg Kunó bokortanyákra telepített kis iskolái. A hetvenes években még
hét tanítójuk volt, hisz Énlakához hét falu
tartozott. Most Etéd a központ. Nemsokára végleg be lehet lakatolni a hangulatos
kis tornácról nyíló ódon ajtókat.
A Vencel bácsival folytatott, napi problémákat is taglaló beszélgetés után foglalkozzunk kicsit tudományosabban a világörökség részeként nyilvántartott településsel.
A rómaiaknak kiváló érzékük volt a szép táji
környezet kiválasztásához. A Firtos lábánál
megbúvó Énlaka ilyen. Nemcsak a környezet
gyönyörűsége kápráztatta el őket, hanem
a közeli sóbányákban rejlő remek üzleti lehetőség is. A zavartalan biznisz érdekében
castrumot építettek, és annak védelmében
egy colonia is kialakulhatott. A templom a
korabeli szentély köveire épült. Az 1661-es
tatár betörés és gyújtogatás után 1668-ban
készült el a párját ritkító kazettás mennyezet. Három kazettát szöveg tölt ki, a többi
mezőben kancsóba állított virágokat látunk,
rövid feliratokkal. Az egyiken latin szöveg
emlékezik meg az asztalosról:

PERSAMUS MENSARI ANDREAE SZASZ
MENSE AUGUSZTO
Egy másikon a festő rovásírással örökítette
meg nevét és az unitáriusok jelmondatát:
DEUT.VI. EGY AZ ISTEN GEORGIUS
MUSNAI DAKO
Ez a szenzációértékű emlék sok szakembert és turistát vonz.
Van még nekünk egy figurális kazettánk
is, mely Ádámot és Évát ábrázolja a fára
tekeredő kígyóval. Érdekessége, hogy Éva

kezében lándzsa van, Ádám pedig egy bajszos székely legény.
Maga a falu szerkezeti kialakításában is
rendhagyó. Ma is felismerhető a tizedrendszer, a családok (nemzetségek) utcák
szerinti letelepedése. A birtokosztódások
miatt mutatnak a telkek összeszabdalt,
szabálytalan formákat. A négy tized (Rét
tíze, Miklós utca tíze, Lugos utca tíze, Hegy
tíze) kapukkal érintkezett a birtokokkal. Ez
nemcsak a földek praktikus megközelítését
szolgálta, hanem védelmi szerepe is volt.
A budapesti V. Kerületi Önkormányzat segítségével 108 porta közül 83 kapott anyagi támogatást. A helyreállítók négy háztípust állapítottak meg: az 1800-as évek
közepén épült házak kétsejtesek, oldaltornácosak, csonka kontyosak. A II-es típusú
háromosztatú, oldal- és homloktornácos,
kontyolt nyeregtetejű. A III-as számú hasonló az előbbihez, szintén háromosztatú,
de itt már megjelenik a tornác verandaszerű kibővülése. A negyedik a 19. század végének városiasodó, a hátsó udvar felé már
a tornácot elhagyó, az egész házszélességet elfoglaló megoldása, nagyobb, két- és
három függőleges osztású ablakkal. A falu
egyre inkább méltó a világörökség rangra.
Hát ha még az utat is megcsinálnák!
Búcsúzóul meglátogattuk Kolumbán Gábor
barátunkat, aki nem mindennapi ember.

Országépítő 2015|02

Rovásírásos tábla az énlakai
templom kazettás mennyezetén

Siklód 

58

59
Mázas kályhacsempék, Küsmöd
Küsmöd

Eredetileg mérnök, aki a káoszelmélettel
foglalkozott, majd politikus lett, megyei
vezető ember. Ő az Országépítő Kós Károly
Egyesülés (a Kós Károly Egyesülés erdélyi
társszervezete) elnöke is. Énlakán él, ötven bivaly boldog gazdája. Sajtot, vajat készítenek, és árulják a piacokon. Szép, régi,
felújított házakban laknak és dolgoznak.
Egy riportban fogalmazta meg 180 fokos
fordulatának okát: „Kezdtem magam spirituális értékekkel rendelkező emberekkel
körülvenni. Egyfajta ébredés történt bennem, amikor Énlakán az udvaron egy kora
reggel megláttam a lelkemet.” Hát igen,
ebben a miliőben azt meg is lehet látni.
A tanítást azért nem hagyta abba.
Természetesen a harmadik fiúnak is jutott
„egy kis mód” − így magyarázza a legenda
a Küsmöd nevet. Valójában ezt a titulust
a Küsmöd-pataktól kapta. A falu egykor
katolikus, ma református temploma már a
14. században állt, Szűz Mária tiszteletére
szentelve. 1446-ban búcsúengedélyt is kapott. Fa harangtornya 1747-ből való.
1910-ben az összeíráskor 718 lakosa volt
(702 magyar, 16 román).
A magyarok száma 1992-ig 430-ra csökkent.
A főúton sétálgatva nagyon érdekes házhoz érünk. Az utcai homlokzat csonka kontya alatt a homlokzaton érdekes, színes,
festett jelenet fogad. A cserépből kinövő
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szőlőlugast felülről varjak dézsmálják, de
alatta két lovas huszár néz farkasszemet.
Az egyik állítólag Bem tábornok, a másik
pedig nem más, mint a ház tulajdonosa.
Hogy kié volt ez a ház, megtudjuk a feliratból:
Építette Bereczki Zsigmond és neje Kis
Juliánna
Az erdélyi kerámiaművészetet kutató, és
a még fellelhető emlékeket gyűjtő tudja, hogy Küsmöd és a környező falvak a
sóvidéki fazekasság fellegvárai voltak.
Talán a leghíresebb a Bereczki család.
Szinte Gábor 1901-ben így emlékezik vis�sza az öreg, hajlott hátú Bereczki bácsira:
„…valóságos művész az agyagföld kezelésében, különféle mázok készítésében.
Legnagyobb sikerei a kályhák és a kályhacserepek készítésénél mutatkoznak. Maga
szerkeszti cserépkályháit, maga mondja,
hogy ha ő állítja fel, soha nem füstölnek.”
Bereczki, hogy megkülönböztessék a környék
fazekasaitól, „sárkovács”-nak nevezte magát.
Zsigmond mester legismertebb csempéje
a hornyolt, fehér földes alapozású, kékkel
és zölddel díszített koszorús csempe. Makkos-íves vonalakkal próbálta összekötni a
hornyokat. A mesterséget legkisebb fia,
Bereczki Imre örökölte. Színei sok esetben
elevenebbek az apjáénál, a lila különböző
árnyalatait is alkalmazta. Küsmödön még
egy mester, Demeter Mózes neve ismert.

A teljesség kedvéért meg kell emlékeznünk
a szomszédos Etéd csempekészítő műhelyeiről is. A formavilág és a szerkesztés nagyon hasonló, de a hornyok gyakran bájos,
virágos és háromszög fejezetű fél oszlopokká válnak, és a kék-zöld formák közé
néha bátran berobban egy melegbarna
vagy napsárga gesztus is.
A székelykeresztúri múzeum őriz egy
„Iacobus Dosa de Etéd” feliratú csempét.
Nem vitás, E. Dózsa Jakabról van szó.
A székelyszentléleki tájház gyűjteményéből ismert 1867-ből egy „Etédi Nemes
László sárkovács” feliratos csempe, és
ugyanitt egy csempén Diják Zsigmond
neve olvasható. Forrásaink tanulmányozása kapcsán körvonalazódott egy nyolc-tíz
mestert foglalkoztató, 19. századi etédi
fazekasközpont. Kiderült, hogy a szomszédos falvakban (Siklód, Magyarhermány,
Makfalva és Szolokma) szintén jeles műhelyek működtek. A stílus, a színvilág nagyon
hasonló. Ez úgy történhetett, mint a varrottasokkal, szőttesekkel: a gondolatok,
gesztusok kicserélődtek, és a készterméknél szinte lehetetlen megállapítani a keletkezés igazi helyét. (Ez vonatkozik sok esetben a magyar–román népművészetre is.)
Elnézést kérek a kályhacsempe-művészetnél kicsit megtorpant fejezetért, de számomra is nagy élmény volt az eddig csak

Mázas kályhacsempe, Küsmöd

küsmödi csempének nevezett kincsestárban megkísérelni rendet vágni.
Bevallom, gyűjtő vagyok.
Ha a Sóvidék a Székelyföld szíve, akkor
Siklód a Sóvidék szíve csücske. Nemcsak
azért, mert a magyar nyelv ez alatt a legkedvesebbet, a legszeretettebbet jelzi,
hanem azért is, mert Siklód tényleg egy
csücsök, a magassága, a zsákfalu volta,
nehéz megközelíthetősége, titokzatossága, rejtett kincsei miatt. Igaz ugyan, hogy a
legenda szerint, mikor a negyedik fiú sorra
került az osztozkodáson, kegyetlenül esett
az eső, és így neki csak egy vizes, sikamlós
hely jutott, Siklód. Gondolom, a fiú azért
nem szomorodott el, mikor beköltözött
az egykoron virágzó, 1800 lelket számoló,
polgármesteri hivatallal rendelkező, 35 iskolás gyermek csiripelésében gyönyörködő, hegyektől körbeölelt faluba. Oda, ahol
a cseresznyeéréskor az egész település
mulatott, és vidáman integettek a szalmába bugyolált gyümölcsöt Makfalvára,
Parajdra és a híres-nevezetes szovátai fürdőhelyre szállító szekerek után.
Ha még ma élne unokája, és véletlenül itt
maradt volna, kétszázadmagával bizony
szomorkodna az évi tizennyolc-húsz temetésen, és csak visszafogottan tudna mulatozni
az egy-két keresztelőn. Keserűen nézné reggelente, hogy az autóbusz csak öt gyermeket visz Etédre az általános iskolába.
Ezek szomorú tények, de a hegyek meg
a vizek, és a gyönyörű régi házak itt maradtak. Erre az anyaországban is rájöttek
már, és tizenegy házat ők mentettek meg
az enyészettől.
Örömteli dolog, hogy van még templomuk
és lelkészük. Boldogan és büszkén emlékeznek 1996-ra, amikor felszentelték újraépített templomukat.
A II. világháború után még állt a siklódi
öreg templom. 1635 óta évszázadonként
kétszer csusszant egyet gyenge fundamentumával a sikamlós talajon. 1948-ban
olyan komoly repedések keletkeztek, hogy
elhatározták a templom lebontását. Kós
Károlyt kérték fel az új tervek elkészítésére. Igen ám, de a múltukat megható módon őrző gyülekezet tiltakozott, mígnem
1951 augusztusára az épület állapota már

életveszélyessé vált, és elkerülhetetlen
lett elbontása. Egy hevenyészett imaházat építettek a helyére, és Kós Károly tervei egy íróasztal fiókjába kerültek. Csak a
kétszáz éves fatorony maradt meg, mely
zengő hangjával naponta figyelmeztette
a siklódiakat elmulasztott kötelességükre.
Hála Istennek, rengetegen meghallották
a harang hangját. Nemcsak a helybéliek, hanem a magyarországiak ugyanúgy,
mint a nyugatra vándorolt siklódiak is, s
azonnal megmozdultak. A fatorony tovább
működött, mint a középkori települések
hírharangjai. A hír Hollandiába is eljutott,
ahonnan negyvennyolc derék kálvinista érkezett 1991 júniusában az alapkőletételre,
készen a kalákára. 1994. május 15-én nagy
sokaság előtt megtörtént a felszentelés,
és Incze Zoltán tiszteletes elmondhatta
ez alkalomra írt versét, melynek csak egy
strófáját idézem:
Nyissál szívet édes Istenünk,
Áldj meg minket, hogy jöjjön el az óra,
Az a fenséges, drága pillanat,
Amikor álom válik. valóra.
Kós Károly munkásságában a siklódi
templomot majdnem fél évszázad választja el a zebegényi és a kolozsvári, Monostor úti templomtól. Sok tekintetben, mint
például a román és gót stílus megidézése, az erdélyi népi és templomépítészet
hatása itt is előtűnik, de a jellegzetes, e
vidékre jellemző ízek a meghatározóak.
A mesternek ez az egyedüli székelyföldi
temploma. Letagadhatatlan a rokonság a
szomszédos falu, Küsmöd templomával.

Itt is, mint a Székelyföldön sok helyütt,
a templom és a harangtorony külön áll.
A templom érdekessége a belső kialakítása. Félkörös hevederívek osztják öt
egyenlő részre a belső teret, melynek famennyezetét Stefanovits Péter és Elekes
Károly merészen modern hangvételű és
színvilágú kazettái díszítik. Újdonság a jelenlegi századfordulón reformátusként a
Biblia Pauperumot kereső művészek magatartásformája. Az ikonográfiát Pap Gábor
művészettörténész instrukciói segítették.
A 180 − egy négyzetméteres − kazettát úgy
osztották el, hogy 70 kazettát párba állítva, 35 szentírási hely került megjelenítésre,
110 pedig szintén párosan, ornamentális
festéssel foglalja keretbe az előbbieket
(Pogány Gábor elemzése).
A régi szószéket és úrasztalát a művészek
megmentették, és restaurálás után méltó
helyükre kerültek.
A templomban hosszasan elbeszélgettünk
a tiszteletes úrral Siklód jövőjéről. A szomorúság és kilátástalanság nálam ott érte
el csúcspontját, amikor megkérdeztem:
− Télen hogy jutnak ki az emberek ebből a
zsákfaluból?
− Sehogy, hisz nincs hova, és nincs miért –
volt a válasz.
„Sóvidék szíve” bizony néha szívszorongató is tud lenni, de a táj elvarázsoló szépsége, az emberek vendégszeretete és tisztasága segítségével talán a jövő Énlakán és
Siklódon is szívet-lelket gyönyörködtető
fordulatot vesz.
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Mázas kályhacsempék, Küsmöd
Küsmöd

Eredetileg mérnök, aki a káoszelmélettel
foglalkozott, majd politikus lett, megyei
vezető ember. Ő az Országépítő Kós Károly
Egyesülés (a Kós Károly Egyesülés erdélyi
társszervezete) elnöke is. Énlakán él, ötven bivaly boldog gazdája. Sajtot, vajat készítenek, és árulják a piacokon. Szép, régi,
felújított házakban laknak és dolgoznak.
Egy riportban fogalmazta meg 180 fokos
fordulatának okát: „Kezdtem magam spirituális értékekkel rendelkező emberekkel
körülvenni. Egyfajta ébredés történt bennem, amikor Énlakán az udvaron egy kora
reggel megláttam a lelkemet.” Hát igen,
ebben a miliőben azt meg is lehet látni.
A tanítást azért nem hagyta abba.
Természetesen a harmadik fiúnak is jutott
„egy kis mód” − így magyarázza a legenda
a Küsmöd nevet. Valójában ezt a titulust
a Küsmöd-pataktól kapta. A falu egykor
katolikus, ma református temploma már a
14. században állt, Szűz Mária tiszteletére
szentelve. 1446-ban búcsúengedélyt is kapott. Fa harangtornya 1747-ből való.
1910-ben az összeíráskor 718 lakosa volt
(702 magyar, 16 román).
A magyarok száma 1992-ig 430-ra csökkent.
A főúton sétálgatva nagyon érdekes házhoz érünk. Az utcai homlokzat csonka kontya alatt a homlokzaton érdekes, színes,
festett jelenet fogad. A cserépből kinövő

Országépítő 2015|02

szőlőlugast felülről varjak dézsmálják, de
alatta két lovas huszár néz farkasszemet.
Az egyik állítólag Bem tábornok, a másik
pedig nem más, mint a ház tulajdonosa.
Hogy kié volt ez a ház, megtudjuk a feliratból:
Építette Bereczki Zsigmond és neje Kis
Juliánna
Az erdélyi kerámiaművészetet kutató, és
a még fellelhető emlékeket gyűjtő tudja, hogy Küsmöd és a környező falvak a
sóvidéki fazekasság fellegvárai voltak.
Talán a leghíresebb a Bereczki család.
Szinte Gábor 1901-ben így emlékezik vis�sza az öreg, hajlott hátú Bereczki bácsira:
„…valóságos művész az agyagföld kezelésében, különféle mázok készítésében.
Legnagyobb sikerei a kályhák és a kályhacserepek készítésénél mutatkoznak. Maga
szerkeszti cserépkályháit, maga mondja,
hogy ha ő állítja fel, soha nem füstölnek.”
Bereczki, hogy megkülönböztessék a környék
fazekasaitól, „sárkovács”-nak nevezte magát.
Zsigmond mester legismertebb csempéje
a hornyolt, fehér földes alapozású, kékkel
és zölddel díszített koszorús csempe. Makkos-íves vonalakkal próbálta összekötni a
hornyokat. A mesterséget legkisebb fia,
Bereczki Imre örökölte. Színei sok esetben
elevenebbek az apjáénál, a lila különböző
árnyalatait is alkalmazta. Küsmödön még
egy mester, Demeter Mózes neve ismert.

A teljesség kedvéért meg kell emlékeznünk
a szomszédos Etéd csempekészítő műhelyeiről is. A formavilág és a szerkesztés nagyon hasonló, de a hornyok gyakran bájos,
virágos és háromszög fejezetű fél oszlopokká válnak, és a kék-zöld formák közé
néha bátran berobban egy melegbarna
vagy napsárga gesztus is.
A székelykeresztúri múzeum őriz egy
„Iacobus Dosa de Etéd” feliratú csempét.
Nem vitás, E. Dózsa Jakabról van szó.
A székelyszentléleki tájház gyűjteményéből ismert 1867-ből egy „Etédi Nemes
László sárkovács” feliratos csempe, és
ugyanitt egy csempén Diják Zsigmond
neve olvasható. Forrásaink tanulmányozása kapcsán körvonalazódott egy nyolc-tíz
mestert foglalkoztató, 19. századi etédi
fazekasközpont. Kiderült, hogy a szomszédos falvakban (Siklód, Magyarhermány,
Makfalva és Szolokma) szintén jeles műhelyek működtek. A stílus, a színvilág nagyon
hasonló. Ez úgy történhetett, mint a varrottasokkal, szőttesekkel: a gondolatok,
gesztusok kicserélődtek, és a készterméknél szinte lehetetlen megállapítani a keletkezés igazi helyét. (Ez vonatkozik sok esetben a magyar–román népművészetre is.)
Elnézést kérek a kályhacsempe-művészetnél kicsit megtorpant fejezetért, de számomra is nagy élmény volt az eddig csak

Mázas kályhacsempe, Küsmöd

küsmödi csempének nevezett kincsestárban megkísérelni rendet vágni.
Bevallom, gyűjtő vagyok.
Ha a Sóvidék a Székelyföld szíve, akkor
Siklód a Sóvidék szíve csücske. Nemcsak
azért, mert a magyar nyelv ez alatt a legkedvesebbet, a legszeretettebbet jelzi,
hanem azért is, mert Siklód tényleg egy
csücsök, a magassága, a zsákfalu volta,
nehéz megközelíthetősége, titokzatossága, rejtett kincsei miatt. Igaz ugyan, hogy a
legenda szerint, mikor a negyedik fiú sorra
került az osztozkodáson, kegyetlenül esett
az eső, és így neki csak egy vizes, sikamlós
hely jutott, Siklód. Gondolom, a fiú azért
nem szomorodott el, mikor beköltözött
az egykoron virágzó, 1800 lelket számoló,
polgármesteri hivatallal rendelkező, 35 iskolás gyermek csiripelésében gyönyörködő, hegyektől körbeölelt faluba. Oda, ahol
a cseresznyeéréskor az egész település
mulatott, és vidáman integettek a szalmába bugyolált gyümölcsöt Makfalvára,
Parajdra és a híres-nevezetes szovátai fürdőhelyre szállító szekerek után.
Ha még ma élne unokája, és véletlenül itt
maradt volna, kétszázadmagával bizony
szomorkodna az évi tizennyolc-húsz temetésen, és csak visszafogottan tudna mulatozni
az egy-két keresztelőn. Keserűen nézné reggelente, hogy az autóbusz csak öt gyermeket visz Etédre az általános iskolába.
Ezek szomorú tények, de a hegyek meg
a vizek, és a gyönyörű régi házak itt maradtak. Erre az anyaországban is rájöttek
már, és tizenegy házat ők mentettek meg
az enyészettől.
Örömteli dolog, hogy van még templomuk
és lelkészük. Boldogan és büszkén emlékeznek 1996-ra, amikor felszentelték újraépített templomukat.
A II. világháború után még állt a siklódi
öreg templom. 1635 óta évszázadonként
kétszer csusszant egyet gyenge fundamentumával a sikamlós talajon. 1948-ban
olyan komoly repedések keletkeztek, hogy
elhatározták a templom lebontását. Kós
Károlyt kérték fel az új tervek elkészítésére. Igen ám, de a múltukat megható módon őrző gyülekezet tiltakozott, mígnem
1951 augusztusára az épület állapota már

életveszélyessé vált, és elkerülhetetlen
lett elbontása. Egy hevenyészett imaházat építettek a helyére, és Kós Károly tervei egy íróasztal fiókjába kerültek. Csak a
kétszáz éves fatorony maradt meg, mely
zengő hangjával naponta figyelmeztette
a siklódiakat elmulasztott kötelességükre.
Hála Istennek, rengetegen meghallották
a harang hangját. Nemcsak a helybéliek, hanem a magyarországiak ugyanúgy,
mint a nyugatra vándorolt siklódiak is, s
azonnal megmozdultak. A fatorony tovább
működött, mint a középkori települések
hírharangjai. A hír Hollandiába is eljutott,
ahonnan negyvennyolc derék kálvinista érkezett 1991 júniusában az alapkőletételre,
készen a kalákára. 1994. május 15-én nagy
sokaság előtt megtörtént a felszentelés,
és Incze Zoltán tiszteletes elmondhatta
ez alkalomra írt versét, melynek csak egy
strófáját idézem:
Nyissál szívet édes Istenünk,
Áldj meg minket, hogy jöjjön el az óra,
Az a fenséges, drága pillanat,
Amikor álom válik. valóra.
Kós Károly munkásságában a siklódi
templomot majdnem fél évszázad választja el a zebegényi és a kolozsvári, Monostor úti templomtól. Sok tekintetben, mint
például a román és gót stílus megidézése, az erdélyi népi és templomépítészet
hatása itt is előtűnik, de a jellegzetes, e
vidékre jellemző ízek a meghatározóak.
A mesternek ez az egyedüli székelyföldi
temploma. Letagadhatatlan a rokonság a
szomszédos falu, Küsmöd templomával.

Itt is, mint a Székelyföldön sok helyütt,
a templom és a harangtorony külön áll.
A templom érdekessége a belső kialakítása. Félkörös hevederívek osztják öt
egyenlő részre a belső teret, melynek famennyezetét Stefanovits Péter és Elekes
Károly merészen modern hangvételű és
színvilágú kazettái díszítik. Újdonság a jelenlegi századfordulón reformátusként a
Biblia Pauperumot kereső művészek magatartásformája. Az ikonográfiát Pap Gábor
művészettörténész instrukciói segítették.
A 180 − egy négyzetméteres − kazettát úgy
osztották el, hogy 70 kazettát párba állítva, 35 szentírási hely került megjelenítésre,
110 pedig szintén párosan, ornamentális
festéssel foglalja keretbe az előbbieket
(Pogány Gábor elemzése).
A régi szószéket és úrasztalát a művészek
megmentették, és restaurálás után méltó
helyükre kerültek.
A templomban hosszasan elbeszélgettünk
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Csörög község a Dunától keletre, Váctól
4 km-re, a Cserhátból induló lankás hegyoldal és a Hartyán-patak által határolt
területen helyezkedik el. Neve a „csörge,
csermely” szóból származik, a patak vizének csörgedezésére utalóan. A kúp alakú
hegy oldalában a középkortól szőlőt termesztettek, egykor híres borvidék volt.
A „hegygazdaság” neves szőlőbirtokosai
között tartották számon a Mayerffy családot és Tragor Ernő sződi plébánost, akik jó
példával szolgáltak a helybelieknek a szőlőgazdálkodás terén.

fotó: Csernyus Lőrinc

MEGÉPÜLT ÓVODA,
TERVEZETT ISKOLA
Csörög új faluközpontja
Szöveg, építészet, fotó:
Beöthy Mária

„Új életet kell építeni a semmi helyén
úgy, hogy előves s zük a régi képeket ,
bejár juk a vidéket, és a múlt metamorfózisát letesszük a leromboltak helyére.
Ez hosszú, szívós munkát igényel,
é s a megr endelő vár os, kö z ség követk e z e t e s, é r t ő t á m o g a t á s á t , a k a r a t á t .”
Makovecz Imre: Múltátalakítóknak
(Or s z ágépítő, 20 10/4 )
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A 2300 fős település korábban Sződhöz
tartozott, 2002-ben vált önállóvá. Az
erdei kápolnán, orvosi rendelőn és egy
családi ház méretű hivatalon kívül nem
rendelkezett egyéb intézménnyel. A falu
fejlesztésére vonatkozó tervezési folyamat
a rendezési terv készítésével indult. A célkitűzéseket az önkormányzattal közösen
állítottuk össze. Az egyik legfontosabb
feladat az új központ elhelyezése volt a
hiányzó intézmények telepítéséhez. Erre a
célra az orvosi rendelő szomszédságában
Tragor Ernő egykori kúriája melletti, beépítetlen, enyhén lejtős területet jelöltük ki.
A rendezési tervvel párhuzamosan beépítési terv is készült az oktatási, sport- és
kulturális létesítményekre pavilonrendszerben, udvarok köré szervezve − a pénzügyi lehetőségek függvényében több ütemre bonthatóan.
A központ első ütemeként a 75 férőhelyes
óvoda épült meg 2010-ben a falu nagy
örömére. Az L alakú épület földszintjén,
a keleti szárnyban helyezkednek el a foglalkoztatók, öltözők, mosdók, az északi
szárnyban a kiszolgálóhelyiségek. Mivel ez
az épület a falu első oktatási intézménye,
így a felmerülő igényeknek megfelelően a
félköríves előcsarnok többcélúan is hasznosítható. A galériaszint közösségi tereket
tartalmaz felzárkóztató oktatásra, továbbképzésre. A homlokzat természetes anyagokkal alakított, a téglaburkolatú épület
cseréppel fedett, az üvegfalak szerkezete,
a kijárati terasz burkolata, az előtetők közötti árnyékoló pergola fából készült.
A beépítési terv szerint második ütemben

É

emeleti alaprajz

földszinti alaprajz

valósulhat meg − az óvodához csatlakozóan − az U alaprajzú iskola további két,
esetleg három építési szakaszra bonthatóan. Az első szakaszban épülne fel L alakban a négy tantermes alsó tagozatú iskolaszárny az óvoda játszóudvarát határolva
− északi irányban kiegészítve a többcélú
tornateremmel, amely mobil berendezéssel faluházként is szolgálna rendezvények,
színházi előadások tartására. Ezt követően
létesülhet a négy tantermes felső tagozatú
iskolaszárny az iskolaudvar nyugati térfalát képezve. E szabadtéri rendezvények

tartására alkalmas udvari terület a falu
központi főtere is lehet.
Az emeleten előadótermek, a tetőtérben a számítógépterem, illetve könyvtár
alakítható ki. A szerkezeti méretrend, a
homlokzatképzés részletei, a félköríves
térbővület, a tervezett anyagok, a nyílászárók kialakítása megegyezik az óvodánál
alkalmazott megoldásokkal.
Az oktatási, sport- és kulturális központ
tervezési koncepciója megfogalmazásánál
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– a környezetet ölelő szelíd, lankás, napsütötte tájba simulva – a múlt szerves, harmonikus folytatása volt a célom, bár Csörög
területén nem sok történeti emlék található.
A hajdani szőlőbirtokok udvarházai, kúriái
vagy elpusztultak, vagy átépítették őket.

Az egykori Tragor Ernő-kúria is megváltozott. A földszintes U alakú épület 1810
körül létesült klasszicista stílusban, az
1960-as években nagymértékben átalakították, napjainkban használaton kívül
van. A mellette lévő, 1920 körül épült tég-

laburkolatú présház − leromlott állapotban − még áll. E két szomszédos épület
léptéke, arányai, alaprajzi szerkesztése,
anyaghasználata – a mai építészeti formanyelv szerint átfogalmazva – épült be
az új létesítményekbe.
Az óvoda és az iskola épületegyüttese
kettős U alakot formál az utca felé megnyitott udvarokkal, a meglévő udvarház
alaprajzára utalóan. A részletmegoldások
– bejárati nyitott tornácok, oromfalas lezárás, tetőhajlás, természetes anyagok
használata – a hajdanvolt hangulatot
idézik, az árnyékoló fa pergola az egykori
szőlőtermesztő vidék lugasaira utal.
Reménykedünk, hogy a jövőben folytatódik a központ teljes kiépítése. Álmaink
szerint egyszer talán megvalósul az elhanyagolt kúria és gazdasági épület rekonstrukciója is, méltó felhasználással. Így a
múlt öröksége nemcsak szép emlék maradna, hanem tovább élhetne a jelenben.

KINDERG A RTEN B UILT, S C HOOL P L A NNED THE NE W VILL A GE C ENTER IN C S ÖRÖG
Mária Beöthy
The 2,300strong settlement became independent a few years ago. The development of the village started with the reconstruction of the center and the
creation of a site plan for missing institutions. Based on plans by Mária Beöthy, the kindergarten was the first of many buildings to be erected, in 2010. In
the second step, a school will be attached to the kindergarten in several phases of construction. The multipurpose gymnasium would serve as a community
center while its courtyard could become the main meeting point in the village.
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„Két alapvető szerepet kellett a kötetnek
betöltenie, melyek egymással némileg ellentétesek. Egyfelől negyed évszázad munkáját kellett bemutatnunk, többek közt olyan
anyagokat, amelyek eddig még nem láttak
napvilágot – mintegy számvetésként, dokumentálásként. Másfelől a könyv kifelé
próbál nyitni, a Vándoriskola tevékenységét
az egész építész- és nem építész társadalom felé kívánja bemutatni” – olvasható a
szerkesztői előszóban. Ez a kitétel tulajdonképpen meg is határozza a kötet méltatójának azokat az irányokat, amelyek egy ilyen
terjedelmes szakmai könyv bemutatásának
alapvető feltételeit jelentik. Könnyítést
nem jelent, sőt. Mivel a szakma − azaz az
építésztársadalom − számára az elmúlt
évtizedekben elvileg tudott dolgokról van
szó, pl. ilyesmiről, hogy mi is a Kós Károly
Alapítvány és mi a Vándoriskola, a benne
dolgozó építészek milyen eszmeiség szerint
határozták meg tevékenységüket, s még néhány alapdolgot sorolhatnék, ez nem kíván
magyarázatot. A nem építész társadalomnak a kultúra iránt érdeklődő része viszont
− nyugodtan kijelenthetjük − szinte semmit
sem tud nemcsak ezekről a dolgokról, de úgy
általában az építészet ok-okozati, eszmei és
gyakorlati, esztétikai és funkcionális összetevőiről. A nem építész társadalomnak van
még egy olyan része is, amelyet a más alkotó
műfajok szereplői és az őket körülvevő intézmények alkotnak − tapasztalataim szerint e körökben sem sokkal jobb a helyzet.
A társadalom szellemi szegregálódásának
következménye ez, amely a közelmúlt évtizedei során csak még jobban felerősödött .
Ebben az értelmiségi körökben is fájdalma-

san megtapasztalható állapotban kell tehát
értékelnünk ezt az építészeti forrásértékű
dokumentációs vállalkozást, amelyet építészek − nem művészettörténészek − alkottak
meg, számtalan illusztrációval élménnyé varázsolva a történetet, 307 oldalon.
Ez a könyv tehát nem csupán dokumentumai miatt bír kiemelkedő jelentőséggel, hanem a kortárs magyar kultúra és történelem
alakulásának helyesebb történelmi megítélése miatt is.
A vaskos, puha fedelű kötet két belső oldalán 72-72 fiatal ember arcképe sejteti a téma
lényegét: valamiféle oktatási szemléletet alkotó szereplőkről van itt szó. Hogy ez milyen
jelentőségű, mennyire tér el más oktatási modellektől, s hogy milyen eredményeket mutatott fel negyedszázad alatt, nos, ehhez alaposan át kell olvasni a nem feltétlenül időrendi
sorrendben egymást követő fejezeteket.

terjedt nyári szobrász-, kerámia-, üveg-, zománc-, fafaragó művésztelepi szimpozionjai
is. Az sem mellékes tény, hogy mindezek a
vidéki Magyarországon találtak befogadó
helyszínekre. Ne feledjük, ezek a szellemi
és gyakorlatias mozgalmak alig öt-tíz évvel
az 1956-os forradalom után fakadtak fel a
magyar társadalom mélyrétegeiből! Tény
az is, hogy az organikus tervezői szemléletet Makovecz Imre építész honosította meg
Magyarországon, amely, különösen kezdetben, az ő jelentős magyar és nemzetközi
filozófiai-esztétikai-szakirodalmi ismeretei
alapján mélyült el és terjedt egyre tágabb
körökben. Nagyon helyesen, idézik is e kötet szerkesztői a forradalmi mozgolódásairól
akkoriban már elhíresült Bercsényi Klubban,
a visegrádi táborok tízéves működésének
ünneplése alkalmából 1992-ben elmondott
beszédét. Ebből emelem ki néhány gondola-

Nemes Dávid rajza

Szász István rajza

És már benne is van az olvasó a Nagy Kalandban. Mert, mint jó néhány más értelmiségi-kulturális vállalkozás a hatvanas-hetvenes években, a Vándoriskola kitalálása,
létezése, működése is egyike volt a bénító
Rendszer megváltoztatását elősegítő pilléreknek. E könyv előszavában Dévényi Sándor építész írja: „Különös színezetet ad a
történéseknek, hogy az organikus szemléletű Kós Károly Egyesülés – nem kis mértékben Makovecz Imre személyes elkötelezettsége következtében – jelentős szerepet
vállalt az új nemzeti közgondolkodás megteremtésében.” Visszatekintve ezekre az
évtizedekre, kijelenthetjük, hogy hasonló jelentőségűek voltak a tokaji írótáborok, vagy
a képző- és iparművészek országszerte el-

tát. „Az 1960-as évek végén vagyunk, amikor
már kiderült, hogy Prága elbukott, kiderült,
hogy a magyarországi reformpolitika elbukott, és erre kell berendezkednünk hosszú
időre. (…) Ebben az időben úgy éreztem,
hogy már öreg vagyok, és úgy éreztem, hogy
a lakásomon egy maszek mesteriskolát fogok elindítani. Az 5 x 5 méteres szobámban
50 fős létszámmal egy szabadiskola típusú
képzést indítottam el, amelynek alapjait egy
Cordier nevű francia művészettörténészépítészettörténésznek a táblázata adta…”
Makovecz ezzel a döntésével nemcsak a
kétségbeejtően szellemtelen akkori merev
építészoktatást lépte túl, hanem visszanyúlt
a két világháború közötti olyan amerikai,
japán, francia építészeti és más tervezői
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alapvető feltételeit jelentik. Könnyítést
nem jelent, sőt. Mivel a szakma − azaz az
építésztársadalom − számára az elmúlt
évtizedekben elvileg tudott dolgokról van
szó, pl. ilyesmiről, hogy mi is a Kós Károly
Alapítvány és mi a Vándoriskola, a benne
dolgozó építészek milyen eszmeiség szerint
határozták meg tevékenységüket, s még néhány alapdolgot sorolhatnék, ez nem kíván
magyarázatot. A nem építész társadalomnak a kultúra iránt érdeklődő része viszont
− nyugodtan kijelenthetjük − szinte semmit
sem tud nemcsak ezekről a dolgokról, de úgy
általában az építészet ok-okozati, eszmei és
gyakorlati, esztétikai és funkcionális összetevőiről. A nem építész társadalomnak van
még egy olyan része is, amelyet a más alkotó
műfajok szereplői és az őket körülvevő intézmények alkotnak − tapasztalataim szerint e körökben sem sokkal jobb a helyzet.
A társadalom szellemi szegregálódásának
következménye ez, amely a közelmúlt évtizedei során csak még jobban felerősödött .
Ebben az értelmiségi körökben is fájdalma-

san megtapasztalható állapotban kell tehát
értékelnünk ezt az építészeti forrásértékű
dokumentációs vállalkozást, amelyet építészek − nem művészettörténészek − alkottak
meg, számtalan illusztrációval élménnyé varázsolva a történetet, 307 oldalon.
Ez a könyv tehát nem csupán dokumentumai miatt bír kiemelkedő jelentőséggel, hanem a kortárs magyar kultúra és történelem
alakulásának helyesebb történelmi megítélése miatt is.
A vaskos, puha fedelű kötet két belső oldalán 72-72 fiatal ember arcképe sejteti a téma
lényegét: valamiféle oktatási szemléletet alkotó szereplőkről van itt szó. Hogy ez milyen
jelentőségű, mennyire tér el más oktatási modellektől, s hogy milyen eredményeket mutatott fel negyedszázad alatt, nos, ehhez alaposan át kell olvasni a nem feltétlenül időrendi
sorrendben egymást követő fejezeteket.

terjedt nyári szobrász-, kerámia-, üveg-, zománc-, fafaragó művésztelepi szimpozionjai
is. Az sem mellékes tény, hogy mindezek a
vidéki Magyarországon találtak befogadó
helyszínekre. Ne feledjük, ezek a szellemi
és gyakorlatias mozgalmak alig öt-tíz évvel
az 1956-os forradalom után fakadtak fel a
magyar társadalom mélyrétegeiből! Tény
az is, hogy az organikus tervezői szemléletet Makovecz Imre építész honosította meg
Magyarországon, amely, különösen kezdetben, az ő jelentős magyar és nemzetközi
filozófiai-esztétikai-szakirodalmi ismeretei
alapján mélyült el és terjedt egyre tágabb
körökben. Nagyon helyesen, idézik is e kötet szerkesztői a forradalmi mozgolódásairól
akkoriban már elhíresült Bercsényi Klubban,
a visegrádi táborok tízéves működésének
ünneplése alkalmából 1992-ben elmondott
beszédét. Ebből emelem ki néhány gondola-

Nemes Dávid rajza

Szász István rajza

És már benne is van az olvasó a Nagy Kalandban. Mert, mint jó néhány más értelmiségi-kulturális vállalkozás a hatvanas-hetvenes években, a Vándoriskola kitalálása,
létezése, működése is egyike volt a bénító
Rendszer megváltoztatását elősegítő pilléreknek. E könyv előszavában Dévényi Sándor építész írja: „Különös színezetet ad a
történéseknek, hogy az organikus szemléletű Kós Károly Egyesülés – nem kis mértékben Makovecz Imre személyes elkötelezettsége következtében – jelentős szerepet
vállalt az új nemzeti közgondolkodás megteremtésében.” Visszatekintve ezekre az
évtizedekre, kijelenthetjük, hogy hasonló jelentőségűek voltak a tokaji írótáborok, vagy
a képző- és iparművészek országszerte el-

tát. „Az 1960-as évek végén vagyunk, amikor
már kiderült, hogy Prága elbukott, kiderült,
hogy a magyarországi reformpolitika elbukott, és erre kell berendezkednünk hosszú
időre. (…) Ebben az időben úgy éreztem,
hogy már öreg vagyok, és úgy éreztem, hogy
a lakásomon egy maszek mesteriskolát fogok elindítani. Az 5 x 5 méteres szobámban
50 fős létszámmal egy szabadiskola típusú
képzést indítottam el, amelynek alapjait egy
Cordier nevű francia művészettörténészépítészettörténésznek a táblázata adta…”
Makovecz ezzel a döntésével nemcsak a
kétségbeejtően szellemtelen akkori merev
építészoktatást lépte túl, hanem visszanyúlt
a két világháború közötti olyan amerikai,
japán, francia építészeti és más tervezői
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szellemi mozgalmak eszmei gyökereihez,
amelyekről akkoriban ebben az országban
csak rejtetten kézről kézre járó szaklapokból, vagy más „rejtett” forrásokból lehetett
valamelyest tájékozódni. Ekkoriban kezdtek
egyre többen a nehezen megszervezhető erdélyi utazásokhoz is kapcsolódni, személyes
ismeretséget keresve a nagy öreggel, Kós
Károllyal. A budapesti építészirodákban, pl.
a Szövterben zajló filozófiai jellegű magáneszmecserék mellett a hetvenes években

Szász István rajza

jelentős mozgalmassággal alakultak meg a
dél-dunántúli nagy állami tervezőirodákon
belül is ezek a szabadgondolkodó csapatok,
amelyekből az évtized végére önálló tervezőirodák alakultak. Vezetőik azok a bátor,
vállalkozó szellemű építészek voltak, akik
bele mertek vágni a gazdasági önállósodás
akkoriban még ismeretlen felfedezésébe. Így
Kaposvárott Kampis Miklós, Pécsett a Pécsi Ifjúsági Tervezőirodában Csete György,
majd később a Pécsi Építész Irodában Dévényi Sándor, Zalaegerszegen Jankovics Tibor,
Miskolcon Bodonyi Csaba, és még másutt
is jó néhányan. Makovecz „behozta a közösbe” sokoldalú kapcsolatait. 1981-ben kialakították a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság
ugyancsak nagy tudású erdőmérnökének,
Madas Lászlónak a jóvoltából a visegrádi
nyári építőtáborokat, Kampis Miklós előadás-sorozatokat szervezett Kaposvárott
az antropozófiáról Kálmán Istvánnal, majd
ezekhez csatlakozott egyre több filozofáló
művész is. Az 1985-ös Élő Építészet című
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kiállításon hatalmas átütő erővel demonstrálták munkáikat e szemlélet építésztervezői. Jellemző a korra, hogy a magyar Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár keretében
1988-ban Kampis szervezésében alakult
meg a Kós Károly Egyesülés. A negyedéves
konferenciák mellett szinte egyenes út vezetett a szabadiskolákhoz Zsigmond László
vezetésével, majd a Szabad Oktatási Fórumok folyamatos programjaihoz. Lényegében
azzal a célkitűzéssel foglalkoztak a már diplomázott, de még kezdő építésztervezővel
− ellentétben a hivatalos egyetemi oktatás
rendszerével −, hogy a személyiség adottságait bontsák ki. Legyen képes az egyén individuális ítélőképességének kialakítására,
harmonizálja a természettudományok s a
szellemtudományok egységét, a valós életre felkészítés gyakorlati tapasztalatszerzései mellett értelmezze tervezői munkájának
nem csak materiális céljait. Tanulmányozza
és használja a szabadság és a felelősség,
a közösség és az egyén, a természet és a
belé helyezett emberi minőség arányainak
módszertanát. A vándoriskolai programokat meghatározta az 1999 óta az Egyesülés
évente kiírt pályázatainak, egyes programjainak kidolgozása, a felvételizők kiválogatása, majd a félévente más-más irodákban
eltöltött munkája. Az egyes felvett „vándorok” kötelezően vezetett naplóinak tanulságai azután lassan minden ebben részt vevő
számára tapasztalati és szellemi kincsesbányává váltak. A Kós Károly Egyesülés megalakulásnak tízéves évfordulójára, 1999-ben
364 oldalon megjelentette összefoglaló

Kováts Ábel, Török Ádám,
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kötetét, amelyben az említett történeti áttekintések és iskolák mellett összefoglalót
adott többek között a nemzetközi kapcsolatokról, az 1990-ben első számmal megjelenő Országépítő folyóiratról, az Egyesülés
alapítvánnyá alakulásáról, és bemutatta azt
a 23 tervezőirodát is, amelyre a szervezet a
munkáját alapozta.

Lukács Árpád terve

Tóth Péter rajza

A 2015-ös megjelenésű Vándorok könyve
arra a hatalmas feladatra vállalkozott tehát,
hogy ennek a sajátos mester-tanítvány viszonynak a mélységeibe, az egyes építészirodák és kezdő építészeik közötti szellemi
munkamenetbe engedjen mély betekintést,
az olvasót is nem csekély szellemi vándorlásra késztetve. Miközben a szerkesztők
által tudatosan meghatározott öt fejezetben (1.: Kezdetek. A közösségi út keresése
− Makovecz Imre, Kampis Miklós, Kálmán
István, 1989−1992; 2.: Az építés szavai. A
fizikai és szellemi lét közötti kapcsolat keresése − Makovecz Imre, Salamin Ferenc,
1993−1999; 3.: Építés, lak/oz/ás, gondolkodás. A hely és az identitás, a forma és a
nyelv keresése − Salamin Ferenc, Turi Attila,
Erhardt Gábor, 2000−2007; 4.: Szintézisre
törekvés. A már bejárt utak mentén a helyes nézőpont keresése − Csernyus Lőrinc,
Kovács Ábel, Rüll Tamás, Terdik Bálint, Török Ádám, 2008−2011; 5.: A kézműves léptéktől a településléptékig. A kiút keresése −
Csernyus Lőrinc, Csóka Balázs, 2012−2013)
az olvasó elsőre áttekintheti a felvetett gondolatok „alá” sorolt tematikát, folyamatos
útelágazásokhoz jut. Ilyen izgalmas belső
fejezet például a Mesterek és tanítványok,
amely jó néhány fő fejezeten belül megta-

lálható, s lám, az elsőben máris egy másik
sajátos témafelvetéssel szembesülünk: az
egybevágó minták értelmezésével. A szerkesztő kissé besegít egy megjegyzéssel:
„Makovecz Imre művészetének egyik meghatározója a térkitöltő minták vizsgálata. Ez
az a pont, ahol az ősi jelek, a népművészeti
minták és a matematikai kristálytan összeérnek. Véleménye szerint »határlétünk kelet
és nyugat között lehet, hogy mélyen természetünkben is benne van. Jó és rossz, áldás
és átok között egy létező vagy nem létező
vonalra álltunk, illetve ez a vonal voltunk és
akartunk lenni«.” Másutt, a Szabad Oktatási
Fórum Makovecz-előadásainak egyikében,
nem csekélyebb mélységű kérdést szegez
a hallgatóknak, mint hogy „miért vándoroltak, vonultak valaha az emberek csillagok
útját követve? A hajdani vándorlásokból a
kereszténységben körmenetek, zarándokvonulások lettek. Ezek útja Krisztus áldozatának helye alá, az oltárhoz vezet, oda érkezik. Ez valamiképpen áttérés a horizontális
vándorlásból a vertikális, szellemi vonulásba.” Gondolom, ma már talán egyre többen
megértik − más szakrális gondolatok mellett− a Makovecz által tervezett csíksomlyói
befogadó templom helyét és formáját is… A
Mesterek és vándorok egy másik belső fejezetében Dévényi Sándor ezt írja 1994-ben
Halas Ivánnak: „Hogy másfél éve kibírod a
cégnél, azt jelenti, hogy fegyelmezett, türelmes és elnéző vagy. Hogy én kibírlak, az
azt, hogy tehetséges is.” De egyre több belső
elágazás csábítja az olvasót, mint pl. a Kapu-téma. Ezt a konkrét és kiemelkedően jelentős szimbólummal rendelkező építészeti
„tárgyat” számos alkalommal és helyzetben

elemezték a mesterek és a tanítványok. A
kapu mint határ, mint őrző, mint egy személyiségbeli változás jele, amin az ember
élete során többször is átlép „valahová”.
Másutt hasonlóképpen meditatív feladatok
sorakoznak a Fal motívumára, annak élő
és jelentésgazdag szerepére, és így tovább.
Mivel maga a Mester, azaz Makovecz több
ízben leszögezte, hogy számára a szerves
építészet nem stiláris kérdés, hanem párbeszéd a belső és a külső, a fenti és a lenti létezésekből fakadó impulzusokkal, így
természetesen a körülötte szaporodó munkatársaitól, a növendékektől is hasonló meditatív hozzáállást várt el, mielőtt bármiféle
konkrét feladat megrajzolásába fognának.
Ugyanakkor e könyvben megtalálhatóak a
magasröptű elmélkedések kijózanító ellentétpárjai is. Például Ekler Dezső egyik 1997es előadásában a szertefoszlott illúziókhoz
sorolta az organikus felfogást, tekintve
az amerikanizálódás nyomában időnként
újraéledő, majd pedig szétzilált moderniz-

Török Ádám rajza

must, amelynek helyébe a cool stílus lépett.
A Kelet, a Közép, a Nyugat mint térbeli és
filozófiai helyzetelemzés legalább annyira
foglalkoztatta a vándorokat, miközben Kalotaszegre, Elzászba, Mádra, Erdőbényére,
Kolozsvárra, a komáromi erődbe, a hódme-

zővásárhelyi tanyavilágba, vagy a borsodi
árvíz után helyreállítandó falvakba, majd a
devecser−kolontári mérgező iszapömlés utáni helyreállítás és építkezés miatt jártak felmérni, építeni, találkozásokat és gyakorlati
munkákat szervezni. A Szintézisre törekvés
című fejezetben egy jelentős fordulatról van
szó. 2008-ban Csernyus Lőrinc, aki akkor
már a Vándoriskola vezetője, azt javasolta,
hogy az ad hoc jellegű vándoriskolai programok helyett egy egységes, és akár ismétlődő
„tanrendet” kellene fölállítani. Ezek a korábbi tapasztalatok alapján, valamint a Kampis
Miklós által korábban már megfogalmazott
szellemi alapelvek szerint alkotnák a hat
féléves szemeszter teljes anyagát. Ezekben
továbbra is jelentős szellemi irányvonal
maradt az antropozófiai szemlélet megismertetése, mellettük a közvetlen gyakorlati
munka, és a közösségépítő együttlétek biztonságot is jelentő szakmai háttere. Számos
helyszíni tapasztalatszerzésre, értelmezésre került sor. Így például az ópusztaszeri,
Csete Györggyel közös kirándulásra, vagy
a ljubjanai utazásra. Eközben székelyházpályázat kiírására és sokféle kalákamunkára került sor. A vándorok naplói élvezetes
és sokféle szempontú élményrögzítéseket
tartalmaznak, természetesen rajzban és tervekben is elbeszélve. A kötet e fejezetében
kiemelkedő jelentőségű a Kós Károly Egyesülés 20. évfordulójára, az Iparművészeti
Múzeumban megrendezett kiállítás, amelynek koncepcióját még Gerle János építész
és szerkesztő dolgozta ki. A kiállítás a világháló eszmeiségét gömbspirál installáció
látvánnyá formálta, ezáltal utalva a teremtés létezésére, folytatására. A vándoriskolások aktív részvételével készült produkció
a szerves gondolkodás mint a világot tejes
egységében értelmező magatartás szimbóluma kívánt lenni, az építészet és a tervezett
környezet egységének ebben a szellemben
lehetséges megoldását jelképezve. Ebben
a fejezetben számos feladat, újítás is található, a Hamvas Béla-rajzok elemzésétől a
verőcei Kárpát Haza templom megépítésén
át a Pécs Európa Kulturális Fővárosa akcióra
készült ötletpályázatig. Számos gazdag inspirációjú téma mellett utalásokat találunk a
szimbólumokkal kapcsolatos előadásokra,
kiadványokra is.
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szellemi mozgalmak eszmei gyökereihez,
amelyekről akkoriban ebben az országban
csak rejtetten kézről kézre járó szaklapokból, vagy más „rejtett” forrásokból lehetett
valamelyest tájékozódni. Ekkoriban kezdtek
egyre többen a nehezen megszervezhető erdélyi utazásokhoz is kapcsolódni, személyes
ismeretséget keresve a nagy öreggel, Kós
Károllyal. A budapesti építészirodákban, pl.
a Szövterben zajló filozófiai jellegű magáneszmecserék mellett a hetvenes években

Szász István rajza

jelentős mozgalmassággal alakultak meg a
dél-dunántúli nagy állami tervezőirodákon
belül is ezek a szabadgondolkodó csapatok,
amelyekből az évtized végére önálló tervezőirodák alakultak. Vezetőik azok a bátor,
vállalkozó szellemű építészek voltak, akik
bele mertek vágni a gazdasági önállósodás
akkoriban még ismeretlen felfedezésébe. Így
Kaposvárott Kampis Miklós, Pécsett a Pécsi Ifjúsági Tervezőirodában Csete György,
majd később a Pécsi Építész Irodában Dévényi Sándor, Zalaegerszegen Jankovics Tibor,
Miskolcon Bodonyi Csaba, és még másutt
is jó néhányan. Makovecz „behozta a közösbe” sokoldalú kapcsolatait. 1981-ben kialakították a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság
ugyancsak nagy tudású erdőmérnökének,
Madas Lászlónak a jóvoltából a visegrádi
nyári építőtáborokat, Kampis Miklós előadás-sorozatokat szervezett Kaposvárott
az antropozófiáról Kálmán Istvánnal, majd
ezekhez csatlakozott egyre több filozofáló
művész is. Az 1985-ös Élő Építészet című
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kiállításon hatalmas átütő erővel demonstrálták munkáikat e szemlélet építésztervezői. Jellemző a korra, hogy a magyar Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár keretében
1988-ban Kampis szervezésében alakult
meg a Kós Károly Egyesülés. A negyedéves
konferenciák mellett szinte egyenes út vezetett a szabadiskolákhoz Zsigmond László
vezetésével, majd a Szabad Oktatási Fórumok folyamatos programjaihoz. Lényegében
azzal a célkitűzéssel foglalkoztak a már diplomázott, de még kezdő építésztervezővel
− ellentétben a hivatalos egyetemi oktatás
rendszerével −, hogy a személyiség adottságait bontsák ki. Legyen képes az egyén individuális ítélőképességének kialakítására,
harmonizálja a természettudományok s a
szellemtudományok egységét, a valós életre felkészítés gyakorlati tapasztalatszerzései mellett értelmezze tervezői munkájának
nem csak materiális céljait. Tanulmányozza
és használja a szabadság és a felelősség,
a közösség és az egyén, a természet és a
belé helyezett emberi minőség arányainak
módszertanát. A vándoriskolai programokat meghatározta az 1999 óta az Egyesülés
évente kiírt pályázatainak, egyes programjainak kidolgozása, a felvételizők kiválogatása, majd a félévente más-más irodákban
eltöltött munkája. Az egyes felvett „vándorok” kötelezően vezetett naplóinak tanulságai azután lassan minden ebben részt vevő
számára tapasztalati és szellemi kincsesbányává váltak. A Kós Károly Egyesülés megalakulásnak tízéves évfordulójára, 1999-ben
364 oldalon megjelentette összefoglaló
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Scherer Petra terve

kötetét, amelyben az említett történeti áttekintések és iskolák mellett összefoglalót
adott többek között a nemzetközi kapcsolatokról, az 1990-ben első számmal megjelenő Országépítő folyóiratról, az Egyesülés
alapítvánnyá alakulásáról, és bemutatta azt
a 23 tervezőirodát is, amelyre a szervezet a
munkáját alapozta.

Lukács Árpád terve

Tóth Péter rajza

A 2015-ös megjelenésű Vándorok könyve
arra a hatalmas feladatra vállalkozott tehát,
hogy ennek a sajátos mester-tanítvány viszonynak a mélységeibe, az egyes építészirodák és kezdő építészeik közötti szellemi
munkamenetbe engedjen mély betekintést,
az olvasót is nem csekély szellemi vándorlásra késztetve. Miközben a szerkesztők
által tudatosan meghatározott öt fejezetben (1.: Kezdetek. A közösségi út keresése
− Makovecz Imre, Kampis Miklós, Kálmán
István, 1989−1992; 2.: Az építés szavai. A
fizikai és szellemi lét közötti kapcsolat keresése − Makovecz Imre, Salamin Ferenc,
1993−1999; 3.: Építés, lak/oz/ás, gondolkodás. A hely és az identitás, a forma és a
nyelv keresése − Salamin Ferenc, Turi Attila,
Erhardt Gábor, 2000−2007; 4.: Szintézisre
törekvés. A már bejárt utak mentén a helyes nézőpont keresése − Csernyus Lőrinc,
Kovács Ábel, Rüll Tamás, Terdik Bálint, Török Ádám, 2008−2011; 5.: A kézműves léptéktől a településléptékig. A kiút keresése −
Csernyus Lőrinc, Csóka Balázs, 2012−2013)
az olvasó elsőre áttekintheti a felvetett gondolatok „alá” sorolt tematikát, folyamatos
útelágazásokhoz jut. Ilyen izgalmas belső
fejezet például a Mesterek és tanítványok,
amely jó néhány fő fejezeten belül megta-

lálható, s lám, az elsőben máris egy másik
sajátos témafelvetéssel szembesülünk: az
egybevágó minták értelmezésével. A szerkesztő kissé besegít egy megjegyzéssel:
„Makovecz Imre művészetének egyik meghatározója a térkitöltő minták vizsgálata. Ez
az a pont, ahol az ősi jelek, a népművészeti
minták és a matematikai kristálytan összeérnek. Véleménye szerint »határlétünk kelet
és nyugat között lehet, hogy mélyen természetünkben is benne van. Jó és rossz, áldás
és átok között egy létező vagy nem létező
vonalra álltunk, illetve ez a vonal voltunk és
akartunk lenni«.” Másutt, a Szabad Oktatási
Fórum Makovecz-előadásainak egyikében,
nem csekélyebb mélységű kérdést szegez
a hallgatóknak, mint hogy „miért vándoroltak, vonultak valaha az emberek csillagok
útját követve? A hajdani vándorlásokból a
kereszténységben körmenetek, zarándokvonulások lettek. Ezek útja Krisztus áldozatának helye alá, az oltárhoz vezet, oda érkezik. Ez valamiképpen áttérés a horizontális
vándorlásból a vertikális, szellemi vonulásba.” Gondolom, ma már talán egyre többen
megértik − más szakrális gondolatok mellett− a Makovecz által tervezett csíksomlyói
befogadó templom helyét és formáját is… A
Mesterek és vándorok egy másik belső fejezetében Dévényi Sándor ezt írja 1994-ben
Halas Ivánnak: „Hogy másfél éve kibírod a
cégnél, azt jelenti, hogy fegyelmezett, türelmes és elnéző vagy. Hogy én kibírlak, az
azt, hogy tehetséges is.” De egyre több belső
elágazás csábítja az olvasót, mint pl. a Kapu-téma. Ezt a konkrét és kiemelkedően jelentős szimbólummal rendelkező építészeti
„tárgyat” számos alkalommal és helyzetben

elemezték a mesterek és a tanítványok. A
kapu mint határ, mint őrző, mint egy személyiségbeli változás jele, amin az ember
élete során többször is átlép „valahová”.
Másutt hasonlóképpen meditatív feladatok
sorakoznak a Fal motívumára, annak élő
és jelentésgazdag szerepére, és így tovább.
Mivel maga a Mester, azaz Makovecz több
ízben leszögezte, hogy számára a szerves
építészet nem stiláris kérdés, hanem párbeszéd a belső és a külső, a fenti és a lenti létezésekből fakadó impulzusokkal, így
természetesen a körülötte szaporodó munkatársaitól, a növendékektől is hasonló meditatív hozzáállást várt el, mielőtt bármiféle
konkrét feladat megrajzolásába fognának.
Ugyanakkor e könyvben megtalálhatóak a
magasröptű elmélkedések kijózanító ellentétpárjai is. Például Ekler Dezső egyik 1997es előadásában a szertefoszlott illúziókhoz
sorolta az organikus felfogást, tekintve
az amerikanizálódás nyomában időnként
újraéledő, majd pedig szétzilált moderniz-

Török Ádám rajza

must, amelynek helyébe a cool stílus lépett.
A Kelet, a Közép, a Nyugat mint térbeli és
filozófiai helyzetelemzés legalább annyira
foglalkoztatta a vándorokat, miközben Kalotaszegre, Elzászba, Mádra, Erdőbényére,
Kolozsvárra, a komáromi erődbe, a hódme-

zővásárhelyi tanyavilágba, vagy a borsodi
árvíz után helyreállítandó falvakba, majd a
devecser−kolontári mérgező iszapömlés utáni helyreállítás és építkezés miatt jártak felmérni, építeni, találkozásokat és gyakorlati
munkákat szervezni. A Szintézisre törekvés
című fejezetben egy jelentős fordulatról van
szó. 2008-ban Csernyus Lőrinc, aki akkor
már a Vándoriskola vezetője, azt javasolta,
hogy az ad hoc jellegű vándoriskolai programok helyett egy egységes, és akár ismétlődő
„tanrendet” kellene fölállítani. Ezek a korábbi tapasztalatok alapján, valamint a Kampis
Miklós által korábban már megfogalmazott
szellemi alapelvek szerint alkotnák a hat
féléves szemeszter teljes anyagát. Ezekben
továbbra is jelentős szellemi irányvonal
maradt az antropozófiai szemlélet megismertetése, mellettük a közvetlen gyakorlati
munka, és a közösségépítő együttlétek biztonságot is jelentő szakmai háttere. Számos
helyszíni tapasztalatszerzésre, értelmezésre került sor. Így például az ópusztaszeri,
Csete Györggyel közös kirándulásra, vagy
a ljubjanai utazásra. Eközben székelyházpályázat kiírására és sokféle kalákamunkára került sor. A vándorok naplói élvezetes
és sokféle szempontú élményrögzítéseket
tartalmaznak, természetesen rajzban és tervekben is elbeszélve. A kötet e fejezetében
kiemelkedő jelentőségű a Kós Károly Egyesülés 20. évfordulójára, az Iparművészeti
Múzeumban megrendezett kiállítás, amelynek koncepcióját még Gerle János építész
és szerkesztő dolgozta ki. A kiállítás a világháló eszmeiségét gömbspirál installáció
látvánnyá formálta, ezáltal utalva a teremtés létezésére, folytatására. A vándoriskolások aktív részvételével készült produkció
a szerves gondolkodás mint a világot tejes
egységében értelmező magatartás szimbóluma kívánt lenni, az építészet és a tervezett
környezet egységének ebben a szellemben
lehetséges megoldását jelképezve. Ebben
a fejezetben számos feladat, újítás is található, a Hamvas Béla-rajzok elemzésétől a
verőcei Kárpát Haza templom megépítésén
át a Pécs Európa Kulturális Fővárosa akcióra
készült ötletpályázatig. Számos gazdag inspirációjú téma mellett utalásokat találunk a
szimbólumokkal kapcsolatos előadásokra,
kiadványokra is.
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Az egész kötet duzzada feladatok sokszínűségétől, miközben elég árnyaltan kirajzolódnak az egyes személyek alkotói értékei is.
Hallatlanul inspiratív, még olvasgatás közben is empatikus élményt ad számos közös
téma leleményes megoldása, amelyekről jó
fotóbeszámolókat is találunk, mint például az elzászi kis falu mezején egy hatalmas
tölgyfa köré épített Gubó-térkompozíció,
vagy akár egyik-másik, kevésbé sikeres akció bemutatása, és azok tanulságai. A Vándoriskola építész vezetőinek fantáziadús
pályázati kiírásai mellett a közvetlen megbízásaikba is bevont vándorok impozáns
lehetőségeiről, gondolkodásuk folyamatos
fejlesztéséről kaphatunk képet tehát.

Révai Attila rajza

2011-ben meghalt Makovecz Imre. Ennek a
veszteségnek a jelentősége a maga konkrétságában azonnal nyilvánvaló volt ugyan, ám
az ezáltal keletkezett űr a folytatás esélyeit
és lehetséges módozatait nehéz feladattá
tette közvetlen munkatársai számára. Egy
2013-ban rendezett kerekasztal-beszélgetéssel zárul a kötet, amelynek résztvevői a
korábbi és a mai Vándoriskola egykori tagjai, mai tanárai voltak.
Néhány gondolatot idézek, hogy érzékelhessük, kiben milyen visszhang maradt a Mester példájából és vándoriskolai tapasztalásaiból: „Egy általános kulturális szétcsúszás
tapasztalható. Eszméletlen sok dologról
tudnak az emberek, és ez nem csak korosztályi kérdés, ez általános dolog. De az a ko-

Országépítő 2015|02

héziós erő, amely ezt összetartotta, eresztékeiben recseg-ropog. Ha végiggondolja az
ember, hogy a Vándoriskolának tulajdonképpen mi a lényege, mit tanul egy diplomával rendelkező ember, akkor ez a lényeg
ugyanúgy rejtve marad, mint nekünk most.
Például Menyussal (Csernyus Lőrinc) az volt
a feladatunk, hogy írjuk le Makovecz Imre
településfejlesztési modelljét. Leírhatatlan
dolog, mert gesztusokból, félmondatokból,
adott esetben egy grimaszból vagy bármiből állt, az a lényeg, ami bennünk ebből
megmaradt, hogy ezt így kell tennünk. Soha
ebben az épületben erkölcsi példabeszédek
nem hangzottak el. Amit a Vándoriskola tanít, az egy megfoghatatlan belső tartás…
Az, hogy ezekbe az emberekbe, ha elvégzik
a Vándoriskolát, vagy ha nem, de legalább
egy ideig itt voltak, fölépül-e valami belső
struktúra, én úgy gondolom, ez a valódi kérdés.” (Turi Attila)
„Makovecz írta, amikor 55 éves volt, még
nem volt olyan öreg − most olvastam, s rádöbbentem, hogy hasonló volt hozzám −,
hogy ő most már rájött, hogy mi erre nem
gondolunk, hogy úgy élünk, mintha örökké
élnénk. Dolgozunk, mint »állat«, de aztán az
ember rájön, hogy meg kell halni... És akkor
azt mondja, hogy őt már semmi nem érdekli, ami korábban érdekelte. Az érdekli, hogy
valami olyasmit csináljon, ami a túlvilággal
összeköti, ami tulajdonképpen az egyéniségnek az átalakulása vagy a fejlődése, és
»benned a létra«-effektusnak kéne lennie…
Ilyen értelemben tulajdonképpen mindan�nyian egyformák vagyunk, mert vagy fejlődünk belül, vagy nem, és vagy rájövünk a
végén, hogy kell majd megközelíteni életünk
végén a túlvilágot, vagy nem jövünk rá…, de
a körülmények változnak…, ez hatással van
ránk, de éppen ezt a hatást kellene a Vándoriskolának, a gondolkodásnak, az önképzésnek kiküszöbölnie…” (Salamin Ferenc)
És mint vélekedik a Vándoriskola mai vezetője, ennek a kötetnek a szaklektora, és
a Makovecz-hagyaték szakmai gondozója?
„A Vándoriskola 25 évét bemutató vándornapló úgy jó, ahogy van… Ebben a korban,
ahol az értékek felülről irányított mesterséges elfelejtése történik, a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája él Európa közepén, és

egy olyan magatartást képvisel, ami átviszi
az évezredes értékeket a túloldalra. A sötétségen túlra.” (Csernyus Lőrinc)
Amíg olvastam ezeket a gondolatokat, nem
csak a közeli pünkösd miatt jutott eszembe
az apostolok írásaiban ránk hagyományozott újszövetségi jelenet. Az, amikor a Jézus
mennybemenetele utáni napokban az árván
maradt tanítványok együtt vannak szokásos
helyükön, s egyszer csak a nagy zúgással
érkező szélben elárasztja őket az a Lélek,
amelytől mindenféle nyelveken tudnak beszélni, s így elindulván szerte a világban
hirdetik az evangéliumot, azaz a jó hírt, a
feltámadást, s így teljesítik be küldetésüket.
Nagy valószínűséggel ez a feladata mindegyikünknek: a ránk bízott értékek hiteles
továbbadása. A mai idők nagy kérdése, hogy
van-e kinek. Az egykori jelentős létszámú és
kiemelkedően egyéni karakterű organikus
építészeti szemléletben tervező magyar építészek nem jutnak méltó és jelentős építészeti megbízásokhoz. Elismertségük nincs
kellően a helyén a magyar és a nemzetközi
építészeti és társadalmi trendekben, holott
még mindig képesek őrizni a globalizált világban a Kárpát-medencei gondolkodás
szellemi oázisait.
A Vándoriskola 25 évét bemutató, a vállalkozás jelentőségéhez méltó kötet munkatársai
megtették ezt a jelentős lépést. A munkát,
legalábbis, ami a hatalmas dokumentációs
anyagot illeti, a megőrzött eredeti szellemiség elevenségével lehet folytatni.

Ember nélkül nincs táj
Portréf ilm Mőcsényi Mihályról
Mőcsényi Mihály tájépítész tavaly novemberben
töltötte be a 95. életévét, munkásságát két bőröndöt megtöltő kitüntetésekkel (Kossuth-díj, Sir
Geoffrey Jellicoe-díj, Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, Széchenyi-díj, Staatpreis
für Land- und Forstwirtschaft) ismerték el. Neve
elválaszthatatlan a magyarországi tájépítészet,
mint önálló tudományág, szakma létrejöttétől.
Hosszú és változatos életútja, személyisége senkit nem hagy hidegen, életfelfogását a fiatalabb
korosztály is megirigyelhetné. Három éven keresztül forgattuk a róla szóló portréfilmet, kerestük a
titkot: hogyan őrizte meg szellemi és testi frissességét, életigenlő hozzáállását a történelem viharaiban. Legendás balatongyöröki nyaralójában
gyakran jártunk forgatni, nemegyszer találtuk a
létra tetején állva szőlőmetszés közben. Szerteágazó történeteit hallgatva kitágította horizontunkat, a tíz évvel azelőtti események keveredtek
a harminc, ötven, hetven évvel azelőttiekkel.

A filmből egy három korszakot áthidaló közép-keleteurópai életutat ismerhetünk meg. A sorstörténet mellett képet kapunk a történelmi korszakok
társadalmi folyamatairól, amelyet korabeli archív
kertépítészeti alkotások megjelenítése tesz átélhetővé. Kirajzolódik egy kultúrtörténeti ív, a hazai
tájépítészet története, amely élőn reprezentálja
Mőcsényi Mihály felfogását: ember nélkül nincs
táj. Dr. Mőcsényi Mihály tájépítész professzort
2015. május 29-én a Magyar Művészeti Akadémia
tiszteletbeli taggá választotta.
Rendező, operatőr: Zajti Gábor
Utómunka: Zajti Balázs
Forgatókönyvíró, szerkesztő: Buella Mónika

Kós Károly Egyesülés
konferencia
2015 június 12-én tartotta meg „Állapotunk – közös
beszélgetés a KKE-ről és az országról” – címmel
konferenciáját a Kós Károly Egyesülés a Kecske
utcai irodaház dísztermében. A program összeállítója és az esemény moderátora Ertsey Attila volt.
A konferencián Makovecz Pál, a MIKA kuratóriumának elnöke ismertette a Makovecz Imre díj
adományozására tett javaslatot. Moderált baráti
beszélgetés formájában szó került az ország állapotának vizsgálata mellett az Egyesülés szellemi
és fizikai állapotáról, a felkért hozzászólók Kálmán
István, Kampis Miklós, Erhardt Gábor voltak.

Akadémikusok
A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozat rendes tagjává Szűcs Endre, a Művészetelméleti
Tagozat levelező tagjává Csernyus Lőrinc építészeket,
tiszteletbeli taggá Mőcsényi Ferenc tájépítészt és
Anthony Gall építészt választották 2015-ben.

A Kós Károly Egyesülés örökös tagjai:
Kálmán István | Kampis Miklós | † Makovecz Imre

Cégek:

A L A P OT TERJE S ZTIK :

Álmosdi Árpád rajza

Vándorok könyve
A Vándoriskola 25 éve, 1989−2014
Szerkesztők: Kovács Ábel, Márton László
Attila, Török Ádám
Szaklektor: Csernyus Lőrinc
Kiadó: Kós Károly Alapítvány, 2015
Megrendelés: Artbureau Kft.,
06-20/4670-420 haabkatalin@gmail.com

Éghajlat Könyves Kávézó (1117 Bp., Karinthy Frigyes út 9.)
Fehérlófia Könyvesbolt (1084 Bp., József utca 8.)
FUGA Budapesti Építészeti Központ, (1052 Budapest,
Petőfi Sándor utca 5.) | Gondolat Kiadói Kör, (1053 Bp.,
Károlyi Mihály utca 16.) | Írók Boltja, Parnasszus Kiadó
Kft. (1061 Bp., Andrássy út 45.) | LAPKER Zrt. (1097 Bp.,
Táblás utca 32.) | Líra Könyv Zrt., Szakkönyváruház
(1065 Bp., Nagymező utca 43.) | Lyra Könyvesház Kft.
(2600 Vác, Piac utca 1.) | Magyar Építőművészek
Szövetsége (1088 Bp., Ötpacsirta utca 2.) | Püski Kiadó
Kft. (1013 Bp., Krisztina körút 26.) | Ráday Könyvesház
(1092 Bp., Ráday utca 27.) | SZKITIA Nagykereskedés
(1063 Bp., Szondi utca 60.) | Vince Kiadó, Műcsarnok
könyvesbolt (1146 Bp., Dózsa György út 37.)

Archevil Kft. | AXIS Építész Iroda Kft. | BEÖTHY & KISS Építésztervező és Geodéta Mérnökiroda Kft.
BODONYI Építész Kft. | CompArt Kft. | Csíky és Társa Beruházásszervező Kkt.
DÉVÉNYI ÉS TÁRSA ÉPÍTÉSZ Kft.| GOMÉP Kft. | Győri István | Hayde Tibor/NRZST Kft.
KOMÁRY Építő Kft. | KÖR ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Kft. | KŐSZEGHY ÉPÍTÉSZET Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
KVADRUM Építész Kft. | Litkei Építésziroda Kft. | MAKONA Építész Tervező és Vállalkozó Kft.
Mediterrán Kerámia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | MÉRMŰ 87 Építészeti és Geodéziai Kft.
OPEION Kft. | PAGONY Táj- és Kertépítész Kft. | Pallér 2 Kft. | PARALEL Építésziroda Kft.
SÁROS és Társa Építésziroda Bt. | TÁJRAJZ Tájépítész Bt. | TRISKELL Épülettervező Ipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.
Vándorépítész Tervező és Szolgáltató Kft.

Egyéni tagok:
Balogh Levente | Bogos Ernő | Ekler Károly | Eszenyi Ákos | Esztány Győző | Farkas Miklós
† Gerle János | Győri István | Hayde Tibor | Komáry Tamás | Kuli László | Litkei Tamás György
Márton László Attila | Müller Csaba | Papp Vilmos

Örökös tiszteletbeli tagok:
† Dr. Simcha Yom-Tov | † Kund Ferenc | Kund Ferencné | Pap Gábor
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Az egész kötet duzzada feladatok sokszínűségétől, miközben elég árnyaltan kirajzolódnak az egyes személyek alkotói értékei is.
Hallatlanul inspiratív, még olvasgatás közben is empatikus élményt ad számos közös
téma leleményes megoldása, amelyekről jó
fotóbeszámolókat is találunk, mint például az elzászi kis falu mezején egy hatalmas
tölgyfa köré épített Gubó-térkompozíció,
vagy akár egyik-másik, kevésbé sikeres akció bemutatása, és azok tanulságai. A Vándoriskola építész vezetőinek fantáziadús
pályázati kiírásai mellett a közvetlen megbízásaikba is bevont vándorok impozáns
lehetőségeiről, gondolkodásuk folyamatos
fejlesztéséről kaphatunk képet tehát.

Révai Attila rajza

2011-ben meghalt Makovecz Imre. Ennek a
veszteségnek a jelentősége a maga konkrétságában azonnal nyilvánvaló volt ugyan, ám
az ezáltal keletkezett űr a folytatás esélyeit
és lehetséges módozatait nehéz feladattá
tette közvetlen munkatársai számára. Egy
2013-ban rendezett kerekasztal-beszélgetéssel zárul a kötet, amelynek résztvevői a
korábbi és a mai Vándoriskola egykori tagjai, mai tanárai voltak.
Néhány gondolatot idézek, hogy érzékelhessük, kiben milyen visszhang maradt a Mester példájából és vándoriskolai tapasztalásaiból: „Egy általános kulturális szétcsúszás
tapasztalható. Eszméletlen sok dologról
tudnak az emberek, és ez nem csak korosztályi kérdés, ez általános dolog. De az a ko-
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héziós erő, amely ezt összetartotta, eresztékeiben recseg-ropog. Ha végiggondolja az
ember, hogy a Vándoriskolának tulajdonképpen mi a lényege, mit tanul egy diplomával rendelkező ember, akkor ez a lényeg
ugyanúgy rejtve marad, mint nekünk most.
Például Menyussal (Csernyus Lőrinc) az volt
a feladatunk, hogy írjuk le Makovecz Imre
településfejlesztési modelljét. Leírhatatlan
dolog, mert gesztusokból, félmondatokból,
adott esetben egy grimaszból vagy bármiből állt, az a lényeg, ami bennünk ebből
megmaradt, hogy ezt így kell tennünk. Soha
ebben az épületben erkölcsi példabeszédek
nem hangzottak el. Amit a Vándoriskola tanít, az egy megfoghatatlan belső tartás…
Az, hogy ezekbe az emberekbe, ha elvégzik
a Vándoriskolát, vagy ha nem, de legalább
egy ideig itt voltak, fölépül-e valami belső
struktúra, én úgy gondolom, ez a valódi kérdés.” (Turi Attila)
„Makovecz írta, amikor 55 éves volt, még
nem volt olyan öreg − most olvastam, s rádöbbentem, hogy hasonló volt hozzám −,
hogy ő most már rájött, hogy mi erre nem
gondolunk, hogy úgy élünk, mintha örökké
élnénk. Dolgozunk, mint »állat«, de aztán az
ember rájön, hogy meg kell halni... És akkor
azt mondja, hogy őt már semmi nem érdekli, ami korábban érdekelte. Az érdekli, hogy
valami olyasmit csináljon, ami a túlvilággal
összeköti, ami tulajdonképpen az egyéniségnek az átalakulása vagy a fejlődése, és
»benned a létra«-effektusnak kéne lennie…
Ilyen értelemben tulajdonképpen mindan�nyian egyformák vagyunk, mert vagy fejlődünk belül, vagy nem, és vagy rájövünk a
végén, hogy kell majd megközelíteni életünk
végén a túlvilágot, vagy nem jövünk rá…, de
a körülmények változnak…, ez hatással van
ránk, de éppen ezt a hatást kellene a Vándoriskolának, a gondolkodásnak, az önképzésnek kiküszöbölnie…” (Salamin Ferenc)
És mint vélekedik a Vándoriskola mai vezetője, ennek a kötetnek a szaklektora, és
a Makovecz-hagyaték szakmai gondozója?
„A Vándoriskola 25 évét bemutató vándornapló úgy jó, ahogy van… Ebben a korban,
ahol az értékek felülről irányított mesterséges elfelejtése történik, a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája él Európa közepén, és

egy olyan magatartást képvisel, ami átviszi
az évezredes értékeket a túloldalra. A sötétségen túlra.” (Csernyus Lőrinc)
Amíg olvastam ezeket a gondolatokat, nem
csak a közeli pünkösd miatt jutott eszembe
az apostolok írásaiban ránk hagyományozott újszövetségi jelenet. Az, amikor a Jézus
mennybemenetele utáni napokban az árván
maradt tanítványok együtt vannak szokásos
helyükön, s egyszer csak a nagy zúgással
érkező szélben elárasztja őket az a Lélek,
amelytől mindenféle nyelveken tudnak beszélni, s így elindulván szerte a világban
hirdetik az evangéliumot, azaz a jó hírt, a
feltámadást, s így teljesítik be küldetésüket.
Nagy valószínűséggel ez a feladata mindegyikünknek: a ránk bízott értékek hiteles
továbbadása. A mai idők nagy kérdése, hogy
van-e kinek. Az egykori jelentős létszámú és
kiemelkedően egyéni karakterű organikus
építészeti szemléletben tervező magyar építészek nem jutnak méltó és jelentős építészeti megbízásokhoz. Elismertségük nincs
kellően a helyén a magyar és a nemzetközi
építészeti és társadalmi trendekben, holott
még mindig képesek őrizni a globalizált világban a Kárpát-medencei gondolkodás
szellemi oázisait.
A Vándoriskola 25 évét bemutató, a vállalkozás jelentőségéhez méltó kötet munkatársai
megtették ezt a jelentős lépést. A munkát,
legalábbis, ami a hatalmas dokumentációs
anyagot illeti, a megőrzött eredeti szellemiség elevenségével lehet folytatni.

Ember nélkül nincs táj
Portréf ilm Mőcsényi Mihályról
Mőcsényi Mihály tájépítész tavaly novemberben
töltötte be a 95. életévét, munkásságát két bőröndöt megtöltő kitüntetésekkel (Kossuth-díj, Sir
Geoffrey Jellicoe-díj, Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, Széchenyi-díj, Staatpreis
für Land- und Forstwirtschaft) ismerték el. Neve
elválaszthatatlan a magyarországi tájépítészet,
mint önálló tudományág, szakma létrejöttétől.
Hosszú és változatos életútja, személyisége senkit nem hagy hidegen, életfelfogását a fiatalabb
korosztály is megirigyelhetné. Három éven keresztül forgattuk a róla szóló portréfilmet, kerestük a
titkot: hogyan őrizte meg szellemi és testi frissességét, életigenlő hozzáállását a történelem viharaiban. Legendás balatongyöröki nyaralójában
gyakran jártunk forgatni, nemegyszer találtuk a
létra tetején állva szőlőmetszés közben. Szerteágazó történeteit hallgatva kitágította horizontunkat, a tíz évvel azelőtti események keveredtek
a harminc, ötven, hetven évvel azelőttiekkel.

A filmből egy három korszakot áthidaló közép-keleteurópai életutat ismerhetünk meg. A sorstörténet mellett képet kapunk a történelmi korszakok
társadalmi folyamatairól, amelyet korabeli archív
kertépítészeti alkotások megjelenítése tesz átélhetővé. Kirajzolódik egy kultúrtörténeti ív, a hazai
tájépítészet története, amely élőn reprezentálja
Mőcsényi Mihály felfogását: ember nélkül nincs
táj. Dr. Mőcsényi Mihály tájépítész professzort
2015. május 29-én a Magyar Művészeti Akadémia
tiszteletbeli taggá választotta.
Rendező, operatőr: Zajti Gábor
Utómunka: Zajti Balázs
Forgatókönyvíró, szerkesztő: Buella Mónika

Kós Károly Egyesülés
konferencia
2015 június 12-én tartotta meg „Állapotunk – közös
beszélgetés a KKE-ről és az országról” – címmel
konferenciáját a Kós Károly Egyesülés a Kecske
utcai irodaház dísztermében. A program összeállítója és az esemény moderátora Ertsey Attila volt.
A konferencián Makovecz Pál, a MIKA kuratóriumának elnöke ismertette a Makovecz Imre díj
adományozására tett javaslatot. Moderált baráti
beszélgetés formájában szó került az ország állapotának vizsgálata mellett az Egyesülés szellemi
és fizikai állapotáról, a felkért hozzászólók Kálmán
István, Kampis Miklós, Erhardt Gábor voltak.

Akadémikusok
A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozat rendes tagjává Szűcs Endre, a Művészetelméleti
Tagozat levelező tagjává Csernyus Lőrinc építészeket,
tiszteletbeli taggá Mőcsényi Ferenc tájépítészt és
Anthony Gall építészt választották 2015-ben.

A Kós Károly Egyesülés örökös tagjai:
Kálmán István | Kampis Miklós | † Makovecz Imre

Cégek:

A L A P OT TERJE S ZTIK :

Álmosdi Árpád rajza

Vándorok könyve
A Vándoriskola 25 éve, 1989−2014
Szerkesztők: Kovács Ábel, Márton László
Attila, Török Ádám
Szaklektor: Csernyus Lőrinc
Kiadó: Kós Károly Alapítvány, 2015
Megrendelés: Artbureau Kft.,
06-20/4670-420 haabkatalin@gmail.com

Éghajlat Könyves Kávézó (1117 Bp., Karinthy Frigyes út 9.)
Fehérlófia Könyvesbolt (1084 Bp., József utca 8.)
FUGA Budapesti Építészeti Központ, (1052 Budapest,
Petőfi Sándor utca 5.) | Gondolat Kiadói Kör, (1053 Bp.,
Károlyi Mihály utca 16.) | Írók Boltja, Parnasszus Kiadó
Kft. (1061 Bp., Andrássy út 45.) | LAPKER Zrt. (1097 Bp.,
Táblás utca 32.) | Líra Könyv Zrt., Szakkönyváruház
(1065 Bp., Nagymező utca 43.) | Lyra Könyvesház Kft.
(2600 Vác, Piac utca 1.) | Magyar Építőművészek
Szövetsége (1088 Bp., Ötpacsirta utca 2.) | Püski Kiadó
Kft. (1013 Bp., Krisztina körút 26.) | Ráday Könyvesház
(1092 Bp., Ráday utca 27.) | SZKITIA Nagykereskedés
(1063 Bp., Szondi utca 60.) | Vince Kiadó, Műcsarnok
könyvesbolt (1146 Bp., Dózsa György út 37.)

Archevil Kft. | AXIS Építész Iroda Kft. | BEÖTHY & KISS Építésztervező és Geodéta Mérnökiroda Kft.
BODONYI Építész Kft. | CompArt Kft. | Csíky és Társa Beruházásszervező Kkt.
DÉVÉNYI ÉS TÁRSA ÉPÍTÉSZ Kft.| GOMÉP Kft. | Győri István | Hayde Tibor/NRZST Kft.
KOMÁRY Építő Kft. | KÖR ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Kft. | KŐSZEGHY ÉPÍTÉSZET Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
KVADRUM Építész Kft. | Litkei Építésziroda Kft. | MAKONA Építész Tervező és Vállalkozó Kft.
Mediterrán Kerámia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | MÉRMŰ 87 Építészeti és Geodéziai Kft.
OPEION Kft. | PAGONY Táj- és Kertépítész Kft. | Pallér 2 Kft. | PARALEL Építésziroda Kft.
SÁROS és Társa Építésziroda Bt. | TÁJRAJZ Tájépítész Bt. | TRISKELL Épülettervező Ipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.
Vándorépítész Tervező és Szolgáltató Kft.

Egyéni tagok:
Balogh Levente | Bogos Ernő | Ekler Károly | Eszenyi Ákos | Esztány Győző | Farkas Miklós
† Gerle János | Győri István | Hayde Tibor | Komáry Tamás | Kuli László | Litkei Tamás György
Márton László Attila | Müller Csaba | Papp Vilmos

Örökös tiszteletbeli tagok:
† Dr. Simcha Yom-Tov | † Kund Ferenc | Kund Ferencné | Pap Gábor
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munkatársként dolgozott a Magyar Rádió és az MTV

Műemlékvédelemért emlékplakettje szakmai elisme-

Építész,

szakmérnök

képzőművészeti műsoraiban. A Pavilon című folyóirat

résben, két ízben Építészeti Nívódíjban, 2006-ban a

(ÉKME Építészmérnöki Kar, Városépítés – Városgaz-

és a Műemlékvédelmi Szemle című periodika társ-

Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetés-

daság Szakmérnöki Kar, MÉSZ -BME Mesteriskola

szerkesztője. A Magyar Iparművészet című folyóirat társ-

ben részesült. 2011-ben Pro Architectura díjat, 2013-ban

II. ciklus). BUVÁTI (vezető tervező, szakosztályvezető),

alapítója, szerkesztője.

Europa Nostra díjat kapott az alsóbogáti Festetics-kastély

városépítés-városgazdálkodási

műemléki felújításáért. Díszüveges munkák a történelmi

ÉKME-BME Építészettörténeti Tanszék (külső oktató
adjunktus), 1996-tól a Beöthy & Kiss Építésztervező

Csernyus Lőrinc

és Geodéta Mérnökiroda Kft. 1996 ügyvezetője. A Kós

Ybl-díjas Építész (2012), BME Építészmérnöki Kar (1986).

Károly Egyesülés tagja, a Budapesti Városvédő Egyesület

1985–86 ÉVITERV, 1986–90 MAKONA, 1990– a Triskell Kft.

Tamás Gábor

XII. kerületi csoportjának vezetője. Rendszeresen publikál

munkatársa, utóbbinak társtulajdonosa. 1989-től a Kós

Építész (BME, 1984). 1984–87 Makovecz Imre munka-

és tart előadásokat építészeti és helytörténeti témában,

Károly Egyesülés tagja, 2007-től a Vándoriskola vezetője.

társa, 1987–90 MAKONA Tervező Kisszövetkezet tagja,

munkásságát több Nívó-díjjal ismerték el.

1996–2002 Üröm, 2003–2009 Fehérgyarmat, 2005–2010

társalapítója, a Visegrádi Táborok résztvevője és alapító

Solymár, 2005–2010 Bonyhád, 1987-től Csenger főépítésze.

tagja. 1991-92 Triskell Építésziroda munkatársa, 2000-től

Buella Mónika

Pest Megye Építészeti Nívódíj (2001), Magyar Művészetért

a Leták és Tamás Építésziroda ügyvezetője. Biatorbágy

Táj- és kertépítész, településrendezési és tájrendezési

díj (2009), Kós Károly-díj (2011), Év Főépítésze díj (2012).

főépítésze (2011–)

(BME, 1997). A Pagony Táj- és Kertépítész Iroda társala-

Erhardt Gábor

Terdik Bálint

pítója, 1990–2006-ig munkatársa. 2007-ben alapította

1998-ban diplomázott a BME Építészmérnöki Karán, majd

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2003), KKE Vándor-

Fekete Annával a Tájrajz Tájépítész Irodát, amely a Kós

a Kós Károly Egyesülés vándorépítésze volt.

iskola diploma (2009), mesterei: Kőszeghy Attila, Sáros

Károly Egyesülés tagja. A Szabad Gondolat folyóirat

2002 óta az AXIS Építésziroda Kft. munkatársa. Tervezési

László, Turi Attila, Salamin Ferenc és Makovecz Imre.

felelős szerkesztője.

munkái (új borászati épületek építése, műemléki épületek

2006-tól a Triskell Kft. munkatársa.

Magyarország építészetében c. könyve 2005-ben jelent meg.

vezető tervező (KE, 1990), környezetvédelmi szakmérnök

Játszható terek... kaland, élmény, kihívás...
Ilona-malom Muhely Bt.

H-8294 Kapolcs Kültelek 1. tel: +36 70 941 1143
muhely@ilonamalom.hu www.ilonamalom.hu
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Új kapolcsi telephelyünkön kibovült kapacitással,
egyedi kötélhálógyártó technológiával állunk rendelkezésükre.

8200 Veszprém, Radnóti tér 2/a | telefon: +36 (88) 423-888
fax: +36 (88) 424-883 | e-mail: titkarsag@veszprember.hu

www.veszprember.hu
építőipari fővállalkozás | generálkivitelezés | műszaki szakértés
beruházások szervezése, teljes körű lebonyolítása | műszaki ellenőrzés, tervellenőri tevékenység
közbeszerzési eljárások lebonyolítása | közbeszerzési tanácsadás | projektmenedzseri tevékenység

VeszprémBer Zrt.

Krizsanyik és Társa Kft.
Egyedi nyílászárók gyártása
2173 Kartal, Hunyadi út 24/b
Telefon/fax: +36 (28) 437-564 | Mobil: +36 (30)960-3030
E-mail: janos@krizsanyikkft.hu

felújítása) Tokaj-Hegyaljához kötik, 2012-ben az AXIS tag-

Csóka Balázs

jaként Kós Károly-díjat kapott. Több építészeti témájú pub-

Török Ádám

Építész (BME, 2005), Kós Károly Egyesülés Vándoriskola

likációja jelent meg a Magyar Építőművészet, a Borbarát

2000-ben szerzett építész-tervezőművész diplomát a

(2014), mesterei: Litkei Tamás, Turi Attila, Salamin Ferenc.

Magazin és az Országépítő folyóiratban.

Nyugat-magyarországi Egyetemen. A Kós Károly Egyesü-

Budajenő főépítésze (2015-), Az év vályogháza díj (2013)

lés Vándoriskolájában 2007-ben diplomázott, a MOME

Somlósi Lajos

DLA-képzésének végzett hallgatója. A SZEG Építészmű-

1954-ben született. A kor és a társadalom mintái en-

hely társalapítója. A Vándorok könyve – A Vándoriskola 25

Dvorszky Hedvig

gedte iskoláiban földmérést és útépítést tanult, ezek-

éve című 2015-ben megjelent könyv szerkesztője (Kováts

Ferenczy Noémi-díjas művészettörténész (ELTE BTK

ből szabadulva franciaországi emigráció alatt fotó-

Ábellel és Márton László Attilával)

történelem-művészettörténet, 1965), az MMA tagja.

művészetet, geobiológiát tanult és művelt. 1989-es

Munkahelyek: Képző- és Iparművészeti Lektorátus

hazatérése óta a magyar ember, a táj, a kert és a magas-

Valkay Zoltán

(1965–1974), Corvina Kiadó (1974–1989), Országos

rendű helyeink újraélesztésén segédkezik.

Építész (Szarajevó, 1998), 2000–2012-ig a magyarkanizsai

birtokosa, az Országépítő folyóirat szerkesztője.

Műemlékvédelmi Hivatal (1989–1992), Művelődési és

DOMUS építésziroda munkatársa, 2012-től vezeti az

Közoktatási Minisztérium (1989–1992). Tanított a Magyar

Dr. Szűcs Endre

ATHANOR Építészműhelyt. 1992 és 2004 között a Zentai

Iparművészeti Főiskolán, a Magyar Képzőművészeti

Ybl-díjas építész, akadémikus (MMA), műemlékvédel-

Városi Múzeum munkatársaként Zenta építészettörténe-

Főiskolán, az Eötvös Loránd Tudományegyetem művé-

mi szakmérnök. Munkahelyek: Mélyépterv (1968–76),

tével foglalkozott, Zenta építészettörténete című mono-

szettörténet tanszékén, valamint a Közgazdaságtudo-

FIMÜV Műemléki osztálya (1976–82), Mérmű Építésze-

gráfiáját 2002-ben adták ki. A tervezőmunka mellett a

mányi Egyetem reklám- és marketing tanszékén. Külső

ti Iroda műteremvezető (1982–). 1990-ben a Magyar

síksági építészet történetét és építészelméletét kutatja.
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A 2015 | 02-es lapszám szerzői:
Beöthy Mária

munkatársként dolgozott a Magyar Rádió és az MTV

Műemlékvédelemért emlékplakettje szakmai elisme-

Építész,

szakmérnök

képzőművészeti műsoraiban. A Pavilon című folyóirat

résben, két ízben Építészeti Nívódíjban, 2006-ban a

(ÉKME Építészmérnöki Kar, Városépítés – Városgaz-

és a Műemlékvédelmi Szemle című periodika társ-

Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetés-

daság Szakmérnöki Kar, MÉSZ -BME Mesteriskola

szerkesztője. A Magyar Iparművészet című folyóirat társ-

ben részesült. 2011-ben Pro Architectura díjat, 2013-ban

II. ciklus). BUVÁTI (vezető tervező, szakosztályvezető),

alapítója, szerkesztője.

Europa Nostra díjat kapott az alsóbogáti Festetics-kastély

városépítés-városgazdálkodási

műemléki felújításáért. Díszüveges munkák a történelmi

ÉKME-BME Építészettörténeti Tanszék (külső oktató
adjunktus), 1996-tól a Beöthy & Kiss Építésztervező

Csernyus Lőrinc

és Geodéta Mérnökiroda Kft. 1996 ügyvezetője. A Kós

Ybl-díjas Építész (2012), BME Építészmérnöki Kar (1986).

Károly Egyesülés tagja, a Budapesti Városvédő Egyesület

1985–86 ÉVITERV, 1986–90 MAKONA, 1990– a Triskell Kft.

Tamás Gábor

XII. kerületi csoportjának vezetője. Rendszeresen publikál

munkatársa, utóbbinak társtulajdonosa. 1989-től a Kós

Építész (BME, 1984). 1984–87 Makovecz Imre munka-

és tart előadásokat építészeti és helytörténeti témában,

Károly Egyesülés tagja, 2007-től a Vándoriskola vezetője.

társa, 1987–90 MAKONA Tervező Kisszövetkezet tagja,

munkásságát több Nívó-díjjal ismerték el.

1996–2002 Üröm, 2003–2009 Fehérgyarmat, 2005–2010

társalapítója, a Visegrádi Táborok résztvevője és alapító

Solymár, 2005–2010 Bonyhád, 1987-től Csenger főépítésze.

tagja. 1991-92 Triskell Építésziroda munkatársa, 2000-től

Buella Mónika

Pest Megye Építészeti Nívódíj (2001), Magyar Művészetért

a Leták és Tamás Építésziroda ügyvezetője. Biatorbágy

Táj- és kertépítész, településrendezési és tájrendezési

díj (2009), Kós Károly-díj (2011), Év Főépítésze díj (2012).

főépítésze (2011–)

(BME, 1997). A Pagony Táj- és Kertépítész Iroda társala-

Erhardt Gábor

Terdik Bálint

pítója, 1990–2006-ig munkatársa. 2007-ben alapította

1998-ban diplomázott a BME Építészmérnöki Karán, majd

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2003), KKE Vándor-

Fekete Annával a Tájrajz Tájépítész Irodát, amely a Kós

a Kós Károly Egyesülés vándorépítésze volt.

iskola diploma (2009), mesterei: Kőszeghy Attila, Sáros

Károly Egyesülés tagja. A Szabad Gondolat folyóirat

2002 óta az AXIS Építésziroda Kft. munkatársa. Tervezési

László, Turi Attila, Salamin Ferenc és Makovecz Imre.

felelős szerkesztője.

munkái (új borászati épületek építése, műemléki épületek

2006-tól a Triskell Kft. munkatársa.

Magyarország építészetében c. könyve 2005-ben jelent meg.

vezető tervező (KE, 1990), környezetvédelmi szakmérnök

Játszható terek... kaland, élmény, kihívás...
Ilona-malom Muhely Bt.

H-8294 Kapolcs Kültelek 1. tel: +36 70 941 1143
muhely@ilonamalom.hu www.ilonamalom.hu

69

Új kapolcsi telephelyünkön kibovült kapacitással,
egyedi kötélhálógyártó technológiával állunk rendelkezésükre.

8200 Veszprém, Radnóti tér 2/a | telefon: +36 (88) 423-888
fax: +36 (88) 424-883 | e-mail: titkarsag@veszprember.hu

www.veszprember.hu
építőipari fővállalkozás | generálkivitelezés | műszaki szakértés
beruházások szervezése, teljes körű lebonyolítása | műszaki ellenőrzés, tervellenőri tevékenység
közbeszerzési eljárások lebonyolítása | közbeszerzési tanácsadás | projektmenedzseri tevékenység

VeszprémBer Zrt.

Krizsanyik és Társa Kft.
Egyedi nyílászárók gyártása
2173 Kartal, Hunyadi út 24/b
Telefon/fax: +36 (28) 437-564 | Mobil: +36 (30)960-3030
E-mail: janos@krizsanyikkft.hu

felújítása) Tokaj-Hegyaljához kötik, 2012-ben az AXIS tag-

Csóka Balázs

jaként Kós Károly-díjat kapott. Több építészeti témájú pub-

Török Ádám

Építész (BME, 2005), Kós Károly Egyesülés Vándoriskola

likációja jelent meg a Magyar Építőművészet, a Borbarát

2000-ben szerzett építész-tervezőművész diplomát a

(2014), mesterei: Litkei Tamás, Turi Attila, Salamin Ferenc.

Magazin és az Országépítő folyóiratban.

Nyugat-magyarországi Egyetemen. A Kós Károly Egyesü-

Budajenő főépítésze (2015-), Az év vályogháza díj (2013)

lés Vándoriskolájában 2007-ben diplomázott, a MOME

Somlósi Lajos

DLA-képzésének végzett hallgatója. A SZEG Építészmű-

1954-ben született. A kor és a társadalom mintái en-

hely társalapítója. A Vándorok könyve – A Vándoriskola 25

Dvorszky Hedvig

gedte iskoláiban földmérést és útépítést tanult, ezek-

éve című 2015-ben megjelent könyv szerkesztője (Kováts

Ferenczy Noémi-díjas művészettörténész (ELTE BTK

ből szabadulva franciaországi emigráció alatt fotó-

Ábellel és Márton László Attilával)

történelem-művészettörténet, 1965), az MMA tagja.

művészetet, geobiológiát tanult és művelt. 1989-es

Munkahelyek: Képző- és Iparművészeti Lektorátus

hazatérése óta a magyar ember, a táj, a kert és a magas-

Valkay Zoltán

(1965–1974), Corvina Kiadó (1974–1989), Országos

rendű helyeink újraélesztésén segédkezik.

Építész (Szarajevó, 1998), 2000–2012-ig a magyarkanizsai

birtokosa, az Országépítő folyóirat szerkesztője.

Műemlékvédelmi Hivatal (1989–1992), Művelődési és

DOMUS építésziroda munkatársa, 2012-től vezeti az

Közoktatási Minisztérium (1989–1992). Tanított a Magyar

Dr. Szűcs Endre

ATHANOR Építészműhelyt. 1992 és 2004 között a Zentai

Iparművészeti Főiskolán, a Magyar Képzőművészeti

Ybl-díjas építész, akadémikus (MMA), műemlékvédel-

Városi Múzeum munkatársaként Zenta építészettörténe-

Főiskolán, az Eötvös Loránd Tudományegyetem művé-

mi szakmérnök. Munkahelyek: Mélyépterv (1968–76),

tével foglalkozott, Zenta építészettörténete című mono-

szettörténet tanszékén, valamint a Közgazdaságtudo-

FIMÜV Műemléki osztálya (1976–82), Mérmű Építésze-

gráfiáját 2002-ben adták ki. A tervezőmunka mellett a

mányi Egyetem reklám- és marketing tanszékén. Külső

ti Iroda műteremvezető (1982–). 1990-ben a Magyar

síksági építészet történetét és építészelméletét kutatja.
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SOKON Építőipari és Kereskedelmi Kft.
2484 Agárd, Széchényi úti pavilonsor,
telephely: 8095 Pákozd, Dinnyési út 6.
tel.: +36 22 579 000 • fax.:+36 22 579 001
e-mail: sokon@t-online.hu • www.sokon.hu
A makói termál- és gyógyfürdő épületének rétegelt
ragasztott fa elemeit gyártottuk, és az Egyesülés felügyelete
mellett végeztük a szerkezet szerelési munkáit.

A linóleum tradicionális és innovatív burkolat, amelyet a BAUHAUS irányzat
művészei tettek világhírűvé. Természetes alapanyagokból áll, így a fenntartha
tó építészet építőanyaga, gyermekeink életkörnyezetét természetessé teszi
bölcsődék, óvodák, iskolák, tornacsarnokok ideális padlóburkolataként.
A kellemes tapintású és hőérzetű linóleum gyógyító hatással van az emberi
szervezetre, és antibakteriális tulajdonságokkal is bír. A linóleum alkotórészei:
lenolaj, gyanta, parafa, faliszt, mészkő és juta.
H-1119 Budapest, Keveháza u. 1-3 | tel: +36 1 382 9098 | www.armstrong.eu

Kültéri és beltéri nyílászárók igényes alapanyagokból, korszerű gyártástechnológiával,
szakszerű beépítéssel. Egyéni igények alapján készített bútorok, lépcsők.
Különleges belsőépítészeti kialakítás egy kézben.

Kartal, Kodály Zoltán u. 29. | +36 (28) 439-463, +36 (30) 934-3011 | info@soregimester.hu

www.soregimester.hu

Szabó Tamás asztalosmester

PERBÁLABLAK

igényes fa nyílászárók, háromrétegű üvegezéssel,
műemléki épületekre, családi házakra, passzív házakra

2074 Perbál, Fő út 70. | tel: +36 (26) 370-280, +36 (20) 385-3187

perbalablak@t-online.hu | www.perbalablak.hu
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2100 Gödöllő, Rét u. 37.
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epkomplex@epkomplex.hu
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