02

Országépítő melléklet

2015

a M ű h e ly S z e l l e me
Az építés emberépítéssel kezdődik, az autonóm emberé.
A mestertől emberi tartás és szakma egyaránt tanulható.
A mestert tanítványai választják és becsülik.
A mester nem a tömeget menti, de az egyént nemesíti.
Mesterré az önjelölés és közönségsiker nem emel.
A z a tanít vány válik mesterré, aki többet ad tovább.
A műhely szelleme bizalomra és kölcsönös felelősségre épül.
A műhelyben a meggyőzés eszköze a beláttató értelem.
A m ű h e l y b e n a f e l a d a t ü r ü g y, a t u d á s e s z k ö z c s u p á n .
A m ű h e l y b e n n i n c s „ m u n k a f e g y e l e m ”, d e m u n k a v a n , é s f e g y e l e m .
A m ű h e l y b e n n i n c s „ k o r k ü l ö n b s é g ”, c s a k k o r é s k ü l ö n b s é g .
A műhely a munka, a játék, az alkotás és hangulatteremtés ünnepi helye.
Országépítő 2015/02 melléklete
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Immár egy éve, hogy elhunyt Plesz Antal Széchenyi-díjas építész, a szakma kétségkívül egyik legnagyobb hatású, legendás Mestere. Plesz Antal következetesen vallotta,
hogy „az építészet az emberépítéssel kezdődik”. Egész életében követte hitvallását,
és így vált több generációt nevelő, nagy hatású mesterré, önálló, független, egyszemélyes intézménnyé. Átfogó, mély, filozofikus gondolkodása, szárnyaló fantáziája,
bölcs humora, az emberek iránti mély empátiája és szeretete, rendkívüli érzékenysége szuggesztív erővel párosult. Megalkuvásmentes, szuverén életet élt. Örök tanítómester, tanítványainak szellemi forrás, aki tájékozódási pont volt és feltöltődést
jelentett még élete utolsó napjaiban is. Az Országépítő folyóirat mellékleteként
megjelenő kiadvány Plesz Antal életútjának és fontosabb alkotásainak ismertetése
mellett Plesz Antalt mint Mestert kívánja bemutatni tanítványai visszaemlékezésein
keresztül. A szerkesztéshez az egykori tanítvány, Bodonyi Csaba nyújtott pótolhatatlan segítséget. A terjedelem szűkössége okán lehetetlen volna a több generáción átívelő tanítványi kör valamennyi tagján keresztül megidézni a Plesz-jelenséget.
A megjelentetett írások, visszaemlékezések és a búcsú szavai a T. Olvasó elé tárják Plesz Antal
legnagyobb hatású és minden bizonnyal legmesszebb sugárzó művét, mely nem más, mint

A M ű h e ly S z e l l e m e

Plesz Antal a Baranya megyei Sásdhoz tartozó Hörnyéken született 1930. május 19-én.
Édesapja a járás neves építőmestereként nagy hatást gyakorolt pályaválasztására.
Tanulmányait az óhörnyéki egy tantermes elemi iskolában kezdte, ahonnan a dombóvári
gimnáziumba, majd a pécsi Felső Építőipari Iskolába került. A komlói bányában segédmunkásként kezdte pályafutását az aknamélyítés drámai körülményei között, majd a fővárosba kerülve 1951-ben kezdhette meg tanulmányait a Műegyetemen, amelynek Építészmérnöki Karán 1956-ban szerzett építészmérnöki diplomát. Tanulmányai során és pályakezdő
építészként is kiváló mesterek keze alatt – Nyíri István, Schall József, Kiss Ferenc, Lauber
László, Sámsondi Kiss Béla, a Mesteriskolán Dávid Károly – sajátította el a szakmát. Tervezőépítészként az Iparterv és a Lakóterv munkatársa volt. Kiss Ferenc mellett a tervezésen
kívül részt vett a vidéki lakásállomány helyzetének vizsgálatában, valamint a Gépgyárak
tervezése című módszertani kézikönyv kidolgozásában. Tervezett bányászlakóházakat,
kereskedelmi épületeket, számos oktatási épületet. A Mesteriskola elvégzését (1960) követően a Zalaterv nagykanizsai és zalaegerszegi irodájának főmérnöke volt. Külsős tanársegédként oktatott a Műegyetem Lakóépület-tervezési Tanszékén, ám politikailag veszélyesnek ítélték a diákokra nagy hatást gyakorló inspiratív szellemét és szuverén egyéniségét,
ezért két év után eltávolították. Innovatív tervezői látásmódja nem illeszkedett a nagy
tervezővállalatok rendjébe, kritikusan szemlélte a 60-as évek oktatási, építészeti és iparosítási gyakorlatát. 1964-ben került – szinte száműzetésként – Miskolcra, az Északtervhez.
Mialatt a tervezőiroda különböző típusterveket adaptált, ő többek között kísérleti, minimális anyagfelhasználású kétszintes társasházak, humanizált függőkertes magasházak
tervein dolgozott, az iparosított vályogépítés lehetőségeit vizsgálta, megtervezte az ország első függesztett kiállítási csarnokát. Fontosabb megvalósult munkái közé tartozik a
Le Corbusier-féle aranymetszés arányrendszerét követő miskolctapolcai Juno Szálló terve,
a miskolci művészlakások, valamint a mályi borkombinát. Miskolcon készültek el az amszterdami városháza és a németországi Motel Mitropa nemzetközi tervpályázatai. Számos
átfogó városépítészeti javaslattal állt a város elé: az avasi lakótelep-monstrum helyett
kínált alternatívát a déli városrészre vonatkozó terve, a Szinva-patak lefedése ellen tiltakozva kétfenekű, szintben szétválasztott hasznosítást javasolt – eredménytelenül.
A helyi szellemi élet meghatározó, ikonikus egyéniségévé vált. A tervezési feladatok mellett a betiltást követően újraindult Mesteriskola életébe is intenzíven bekapcsolódott.
Mivel önálló, korát meghaladó elképzelései okán folyamatosan konfliktusokba került,
életét az emberépítés szolgálatába állította. A Miskolci Tervező Vállalat főépítészeként,
egyben szókratészi bábaként szinte minden jelentős munkában inspirátorként vett részt.
Miskolci tevékenysége során mesteriskolás tanítványai, Bodonyi Csaba és Ferencz István
közvetítésével önálló szellemiségű, nagy hatású építészközösség alakult ki. A hetvenes évek végén formálódó, a kritikai regionalizmus hazai előőrseként is számon tartott
Miskolci Építész Műhely vezető egyéniségei rövid idő alatt a legjelentősebb szakmai
elismerésekben részesültek, és maguk is egy újabb, karakteres építészgenerációt neveltek
fel. Mindeközben Plesz Antal Nyíregyházán is meghívott mesterként tevékenykedett, ahol
a Nyíregyházi Műhely két meghatározó alakja, Bán Ferenc és Kulcsár Attila is tanítványai
közé tartozott. A Miskolcon eltöltött közel tizenöt év után a fővárosi MÁVTI-ba került,
ahol a Nyugati pályaudvar és környékének fejlesztési tervén dolgozott. Az Ybl Miklós
Főiskola továbbképzős hallgatói számára magánjelleggel működtetett mesteriskolát,
amelynek legendás üléseit az óbudai lakhelyéhez közeli Kerék vendéglőben tartotta.
A rendszerváltást követően nyugdíjba vonult. Ebből az időből származnak például a főváros III. kerületében található polgári és katonai amfiteátrumok és a zsámbéki premontrei
apátság romjainak megújítását célzó tervei.
Megvalósult munkái és tanári-mesteri tevékenysége elismeréseként 1975-ben Ybl-díjat,
1997-ben Kotsis Iván-emlékérmet, 2001-ben Steindl Imre-díjat, 2009-ben Széchenyi-díjat
kapott. Közvetlen tanítványai közé tartozik Bán Ferenc, Bodonyi Csaba, Ferencz István,
Dobó János, Kocsis József, Kulcsár Attila és Vesmás Péter, mindemellett több építésznemzedék tagjai is szellemi vezetőjükként tisztelték. A Budapesti Műszaki Egyetemen tiszteletbeli doktorrá avatták, a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben
részesült. Tagja volt a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia miskolci tagozatának,
valamint a Magyar Művészeti Akadémiának.
Életének 84. évében, 2014. január 12-én hunyt el Budapesten.
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A ritmus, az arány a lélekből fakad.

›Hol s z ü let et t , mily en k ör ny e z et ben, é s mi ind ít ot t a a r r a , hog y
építésznek menjen?
Baranyában születtem, apám tizenegy testvér közül a nyolcadik gyerek volt a családban.
Tizenkét éves korában elveszette az édesapját, testvérei nagy része a fronton maradt az
I. és a II. világháborúban, ő is végigcsinálta mind a két frontot. Intelligens ember volt,
négy elemit járt iskolába, ebből kettőt szabad elismerni, mert a másik kettőben disznót
őrzött a tanítónak. Én ugyanabba az iskolába jártam, egytantermes hatosztályos iskolába. Csodálatos tanáraim voltak nekem, csodálatos tanáraim végig, és csodálatos mestereim. Apám is az volt. Ő a katonaságnál húszéves korában kezdett el tanulni. Rájött, hogy
ez hiányzik neki. Két kézzel rajzolt, görögül tudott, közben kőművesmunkát végzett. Nem
könyvből, hanem tapasztalatból fantasztikus dolgokat csinált, a munkáinak nagy része
ma is védett ott „Kukutyinban”.

›E z ek la k óhá z a k ?
Lakóházak Sásdon. Sámsondi Kiss Béla volt az egyetlen tanult konkurense a
betonhéjszerkezet dolgában, csak ő máshogy közelített. Az eredmény ugyanaz volt.
Sámsondi Kiss világszám volt, Magyarország büszkesége, én inas lehettem nála haláláig.

›E lőr ef ut ot t u nk a z időben, a z o s z t at la n hat o s z t á ly o s isk olá ná l
tartottunk.
A Plesz család. Balról: Plesz György, Plesz Antalné (szül. Rudolf Teréz), Plesz Antal és ifjabb Plesz Antal | Sásd, 1948

Malterosládával születtem
Beszélgetés a 75 éves Plesz Antal Ybl-díjas építésszel
O ss k ó J u d i t

Egy kis házi használatra készült kultúrmesével kezdem. A sok istent imádó görögök még
kilenc múzsát tiszteltek. Zeusz lányai voltak ezek a táncos lábú gyönyörű istennők, ők
alkották meg a görög kultúrát. Azt a kultúrát, amelyik „három lábon állt”, ahol a Mű a
ritmus, az arány és a lélekből fakadó dallam volt. Közben a rómaiak megszállták Gréciát,
és a birodalomépítő rómaiak a kilenc múzsából már csak hetet hagytak meg, kettőnek elfoglalták a helyét. Melyik volt ez a kettő? Az egészség, a mentálhigiéné, vagyis a legszebb
múzsa, amelyik az ember teljességére utal. A másik volt a környezetalakítás múzsája, az
architektúra. Ennek a kettőnek a funkcióját a birodalomépítő rómaiak kisajátították. A
két legfontosabbat ezen a földön. Mert mi az igazán lényeges? Hogy az ember teste és a
lelke egészséges legyen, valamint a környezete! A többi csak „zugehör”. Vagyis 2100 éve,
amióta Róma megszállta Gréciát, nincs egészségügy és építészet! Míg a görögök Hygieia
időszakában az embert gyógyították, a rómaiak a betegséget kezelték. És ez ma is így
van. Én mondom meg, mi a bajod, és én mondom meg, mivel lehet gyógyítani! Ami meg a
környezetalakítást illeti, az építészet fogalma a mai napig tisztázatlan − a legjobban képzett építészek körében is. Amíg a fogalmak nem tisztázódnak, nem tudunk továbblépni,
mert mint képletet nem tudjuk alkalmazni. Tehát virtuális marad, rajz marad, blöff marad,
ígéret marad! Más kategória. Az építészet a térrel, a tömeggel foglalkozik, a posszibilis
térrel, ahol majd történni fog valami. A lakóházba konyha kerül meg nappali, másutt meg
stadion épül – vagyis az építészet feladata az üres tér programozása. Ez a kultúra része,
a mű, amelynek ritmusa van, aránya van, lélekből fakadó dallama van. Az építés ennek a
térnek a körülhatárolása: a fal, a csomagolás…

›For d ít su k s z emély e sr e a be s z élget é st! A mag y a r épít é s z t á r s adalomban r it k a s ágs z ámba megy, hogy igen sok an me ster ük nek
tekintik, pedig közvetlenül nem dolgoztak Plesz Antal mellett.
T i z enöt éve ny ugdíja sként t r ónol óbudai negyedik emelet i ot thonában, alig mozdul ki innen, mégis naponta ketten-hárman
felgyalogolnak, négyen-öten telefonálnak, tanácsát kérik, vagy
c s ak megmut at ják a legújabb pály á z at uk at , ter v üket , é s i z gatottan várják a kritikát. Szeretném megfejteni, mi a titka.
Az őszinteség, a nyíltszívűség.

Anyám a legszebb nő volt a környéken, ahogy mondom. Én végigjártam az elemi iskolát,
majd a négy gimnáziumot Dombóváron. Utána a Felső Építőipari Iskolába kerültem Pécsre. Sásdról jártam be, szerettem az iskolát, mert kiváló tanáraim voltak. A Duna Gőzhajózási Társaság főmérnöke például, aki ugyan alig tudott magyarul, de angolul, németül és
franciául annál jobban. Ő tanította az ábrázoló mértant, a matematikát, az út-híd-vasutat
és így tovább – szemléletet tanított, és a semmiből logarlécet csinálni. Mert az építkezéseken nem a WC-vel kell kezdeni, ahogy szokták, hanem a mérnökember, a technikus logarlécet csinál. Nekem ma is logarléceim vannak, mást nem is tudok használni. Az ember
a számokat látja. Nem tudok számolni, csak látom. A geometriában ugyanígy van. Én nem
matematikus vagyok, én egy geometriai látványból a matematikai képletet fel tudom írni.
Fordítva nem megy. Szóval vizuális típus vagyok. A neveket talán elfelejtem, de hogyha
egyszer láttam valamit, rögzítettem, az marad. Tárolva van. Ez jó dolog, a szakmához
tartozik mint eszköz.

›Mer r ef elé v it t a z út ja a f els ő isk ola el vég z é s e ut á n?
Nem oda mentem dolgozni, ahová én akartam. Kisgyerek koromtól kezdve kőművesmunkán dolgoztam, mert apám gondoskodott arról, hogy tíz szabad percem se maradjon.
Évente 8-10 ház készült el, a betonhéjüzem meg otthon működött. Írástudatlanokkal kellett csinálni, és alig volt benne anyag! Fantasztikus dolog volt. Ha megkötött a vékony
falú öntvény, fakalapáccsal megütötték, és úgy szólt, mint a sásdi nagyharang. Ha nem
úgy szólt, akkor valahol hajszálrepedés volt: összetörni, vasat kiszedni, és újra csinálni!
Apám fantasztikus garanciával dolgozott. A mezőgazdaságban víztárolót, moslékos edényeket, vályúkat gyártottak. Hihetetlenül könnyűek voltak, a szekérre egy nő is fel tudta
tenni a 25 kilós darabokat.

›Mily en épü let ek et épít et t a z éde s a pja?
Családi házakat és gazdasági épületeket. Kis kitérő. Amikor valaki nem rajzolja a betűket,
akkor ideges vagyok. A betűket csak rajzolni lehet. Az értelem fekete-fehérben fogalmaz,
szép dolog, de az érzelem színes. Aki nem tud fütyürészni, táncolni, rajzolni, az kicsit –
hogy mondjam – hibás vagy kevés.

›S z o m o r ú i n k á b b .
Szomorú, de kevés. Tudniillik a ritmus, az arány a lélekből fakad. Az több mint kultúra.
Minden lélek egy szikra, és hatalomra született az örök visszatérés érdekében. Tűzbe
hullik vissza ez a kis földi élet, amelyik két tényezőre épül: a szuverenitásra és az alku-

Embert kell építeni. Minden nap!
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A ritmus, az arány a lélekből fakad.

›Hol s z ü let et t , mily en k ör ny e z et ben, é s mi ind ít ot t a a r r a , hog y
építésznek menjen?
Baranyában születtem, apám tizenegy testvér közül a nyolcadik gyerek volt a családban.
Tizenkét éves korában elveszette az édesapját, testvérei nagy része a fronton maradt az
I. és a II. világháborúban, ő is végigcsinálta mind a két frontot. Intelligens ember volt,
négy elemit járt iskolába, ebből kettőt szabad elismerni, mert a másik kettőben disznót
őrzött a tanítónak. Én ugyanabba az iskolába jártam, egytantermes hatosztályos iskolába. Csodálatos tanáraim voltak nekem, csodálatos tanáraim végig, és csodálatos mestereim. Apám is az volt. Ő a katonaságnál húszéves korában kezdett el tanulni. Rájött, hogy
ez hiányzik neki. Két kézzel rajzolt, görögül tudott, közben kőművesmunkát végzett. Nem
könyvből, hanem tapasztalatból fantasztikus dolgokat csinált, a munkáinak nagy része
ma is védett ott „Kukutyinban”.

›E z ek la k óhá z a k ?
Lakóházak Sásdon. Sámsondi Kiss Béla volt az egyetlen tanult konkurense a
betonhéjszerkezet dolgában, csak ő máshogy közelített. Az eredmény ugyanaz volt.
Sámsondi Kiss világszám volt, Magyarország büszkesége, én inas lehettem nála haláláig.

›E lőr ef ut ot t u nk a z időben, a z o s z t at la n hat o s z t á ly o s isk olá ná l
tartottunk.
A Plesz család. Balról: Plesz György, Plesz Antalné (szül. Rudolf Teréz), Plesz Antal és ifjabb Plesz Antal | Sásd, 1948

Malterosládával születtem
Beszélgetés a 75 éves Plesz Antal Ybl-díjas építésszel
O ss k ó J u d i t
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térnek a körülhatárolása: a fal, a csomagolás…

›For d ít su k s z emély e sr e a be s z élget é st! A mag y a r épít é s z t á r s adalomban r it k a s ágs z ámba megy, hogy igen sok an me ster ük nek
tekintik, pedig közvetlenül nem dolgoztak Plesz Antal mellett.
T i z enöt éve ny ugdíja sként t r ónol óbudai negyedik emelet i ot thonában, alig mozdul ki innen, mégis naponta ketten-hárman
felgyalogolnak, négyen-öten telefonálnak, tanácsát kérik, vagy
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Nem oda mentem dolgozni, ahová én akartam. Kisgyerek koromtól kezdve kőművesmunkán dolgoztam, mert apám gondoskodott arról, hogy tíz szabad percem se maradjon.
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Oelschläger-Őry Lajos és Plesz Antal.
Északterv, 1975

helyzetére. Vagyis az ember értéke nem függ össze az iskolázottságával. Mert háromféle
ember van. A képzett ember, aki többet tanult, mint amennyit tud, ezzel meghatározza
a társadalmi helyzetét. A másik, aki annyit tud, mint amennyit tanult, ezek a vezetők, a
praktikus, kezelhető emberek, akik sokra viszik, de nem tesznek hozzá semmit. A harmadik fajta a kreatív típus, aki többet tud, mint amennyit tanult. Ezeket utálják a legjobban,
ezekkel csak baj van, mert a világ újrateremtésében isteni szerepet játszanak. Na most,
élete során az ember szuverenitása révén őrzi azt a bizonyos szikrát. A másik pedig az
alkupozíció, a politikai helyzet, vagyis mit engedek meg magamnak. Száraz kenyéren és
vízen élek, vagy eladom magam rangért, pozícióért – ez utóbbi nem fog visszatérni, megszűnt létezni, a természet leírta.

›S o k s z o r f o g a l m a z m e g s ú l y o s , k e m é n y d o l g o k a t , m é g i s t e l e v a n
derűvel. Azok az emberek, akik felkeresik magát, támaszt keresnek egy-egy mondatában, gondolatában – azért jönnek, mert
valami pozitív töltet árad a lényéből.
Nekem mindig ők hoznak, amikor kérdeznek. Inspirálnak. Úgy érzem, mindenki hoz nekem
valamit, én kapok tőlük.

Nekem mindig ők hoznak, amikor kérdeznek.
Inspirálnak. Úgy érzem, mindenki hoz nekem
valamit, én kapok tőlük.
›Foly t a s su k a z élet ut at! Ot t hag y t u k a bba , hog y nem od a ment
dolgozni, ahová szeretett volna.

Plesz Antal felesége, Kertész Julianna
és Kiss Ferenc társaságában | Miskolc, 1975

48-ban végeztem, és − nem önként − a komlói bányába kerültem. De nem sokáig voltam
ott, megszöktem. Feljöttem Pestre. Volt egy kis kalapom meg táskám, mindig eltévedtem
a Belvárosban, és akkor jelentkeztem, hogy én építésztechnikus vagyok. A Közületi Ingatlanközponthoz kerültem, 165 belvárosi romos vagy bombázott házat kellett veszélyteleníteni. Budapest romokban hevert, de három év alatt a város magához tért, senki se
hitte volna. Az emberek csodálatosak voltak, két szem krumpliért Újpestről jöttek, hogy
dolgozhassanak. Jó volt akkor Pesten élni abban a nagy szegénységben. Összetartoztunk,
beindultak a közművek, az iskolák, az intézmények, mindenki kitette a lelkét. 49 után
egyértelmű lett a diktatúra, és akkor kezdődött a tortúra mindenki számára.
Szóval én a Közlekedésüzemi Épülettervező Vállalatnál Nyíri Pista bácsihoz kerültem, és
volt egy afférom egy szakszervezeti emberrel. Pista bácsi felkapta a telefont, és szólt a
barátjának, Lauber Lászlónak, aki a Köztinél dolgozott. Lauber azt mondja: ez a gyerek
sásdi? Én sokat jártam ott! Apámat is ismerte, pécsi volt, a Kikelet Szálló építésénél találkoztak. Így kerültem az Ipartervbe, Schall Jóska vett föl meg Kiss Feri. Nem tudtam,
hogy a világ közepébe csöppentem! 1300 ember dolgozott ott, de volt legalább öt olyan
világszám, hogy még Ausztráliában is ismerték a nevüket. Na, ilyenek között kellett az
embernek ott húszéveskedni. Bejártam az egyetemre előadásra, zárthelyire. Molnár Péter
volt az akkor már iparterves Lauber inasa, ami óriási dolog volt. Egyszer azt mondja Laci
bácsi Molnár Péternek: Szedd a cuccaidat, el kell menned, vége az inaskodásnak, már
mindent rád lehet bízni!
Ma az építészet abból áll, hogy posztmodern-e vagy minimalista éppen. Mi közöm hozzá,
amikor engem Kiss Ferenc „nyaggatott”, meg Cserba Dezső, akikkel kis-, közép- és nagyblokkos házakat csináltunk. Több tízezer lakás készült el, és laknak benne, nincs semmi panasz.

›A z t hi s z em, ho g y mind enk inek me ga d at ot t , a k i a ma ga k ö z eléb e
ker ült – akár hova is vetette a sor sa –, hogy a z öss zetar tozás
érzést sikerült minden közösségben felkeltenie.
Angyalom, hát a hülye is tud építeni jól-rosszul. Embert kell építeni. Minden nap! Mi egymást figyeljük. A barátság, az elfogadottság a legnagyobb kitüntetés. Az, hogy elfogadunk

valakit fenntartás, előítélet nélkül, óriási dolog. A másikban felszabadítja a képességeit.
Önmagát tudja megismerni, tudniillik az önkifejezés kényszere folytán az ember szeretne
megnyilvánulni – alkalmat kell neki adni. Nem baj, ha nem tökéletes, majd harmadszorra jobban fog sikerülni. Engem mindig a műhely-szellem érdekelt, ahogy azt én láttam,
tapasztaltam. Én végiginaskodtam sok évet, kölcsönkértek, ott ragadtam. Ezeket az építészeket én nagyon szerettem, tiszteltem, és nem törekedtem arra, hogy gyorsan önálló
munkákat kapjak. Amíg én nálad inas lehetek, nem vagyok bolond otthagyni téged. Begyűjtöttem, mindenkit megkopasztottam inasként, mert az ő kockázatára kellett csinálni
az ő „éles” munkáit. Rengeteg tervet készítettünk a srácokkal − Bodonyi Csabával, Bán
Ferivel, Ferencz Pistával, Kocsis Józseffel −, akikkel dolgoztam. Nem közöltem se írást, se
tervet egész életemben. Ami kötelező volt az Ybl-díjhoz, a Juno Szálló, azt kellett megrajzolni, az összes többiről semmi sem maradt.
Nekem csodálatos mestereim voltak: Kiss Ferenc, Schall Jóska, Dávid Károly. Laubernél
2H-nál kezdődött a ceruza! Ha B-vel húztam, akkor azt mondta: Ezen gyalogolni lehet,
hol van a vonal, ez a széle vagy a másik? Molnár Péter után én lettem Lauber inasa az
Ipartervben 1300 ember közül. Akkora rang volt, a diploma, a doktorátus semmi ahhoz
képest. Mert régebben azt kérdezték: Mondja, fiam, kinél tanult?

Három generáció, mesterek és tanítványok,
valamint az Északterv vezetősége:
Ferencz István, Kerepesi Ferenc, Plesz Antal,
Kiss Ferenc, Bodonyi Csaba és Horváth István

›E légedet t ember ?
Én boldog ember voltam mindig. Nekem csodálatos társam van, aki nélkül egy senki lennék. Gyógyszerész, ma is dolgozik. Az ember számára a családja, a gyermekei, a barátai a
kozmikus erő forrásai.
Nekem a következő generáció, a most születő ifjúság a vagyonom. Régen is ez volt, mert
láttam gyerekkoromban a háború után, hogy a vagyon semmit sem ér. Mentünk ki a házunkból 47-ben, emlékszem, hogy pénzért embereket megkínoztak. Megfogadtam, hogy
én nem akarok vagyont gyűjteni. Én a mestereimtől azt tanultam, hogy Európa én vagyok.
Ha nem marad több, csak a két talpam alatt harmincszor harminc centi föld, akkor is ez
Európa közepe, és ebből indulunk ki. Nem hangzik túl szerényen, nem is annak szántam…

Az ember számára a családja, a gyermekei,
a barátai a kozmikus erő forrásai.
Feleségével, Kertész Juliannával
legkisebb unokájuk, Antónia társaságában, Budapest | 2013
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Oelschläger-Őry Lajos és Plesz Antal.
Északterv, 1975

helyzetére. Vagyis az ember értéke nem függ össze az iskolázottságával. Mert háromféle
ember van. A képzett ember, aki többet tanult, mint amennyit tud, ezzel meghatározza
a társadalmi helyzetét. A másik, aki annyit tud, mint amennyit tanult, ezek a vezetők, a
praktikus, kezelhető emberek, akik sokra viszik, de nem tesznek hozzá semmit. A harmadik fajta a kreatív típus, aki többet tud, mint amennyit tanult. Ezeket utálják a legjobban,
ezekkel csak baj van, mert a világ újrateremtésében isteni szerepet játszanak. Na most,
élete során az ember szuverenitása révén őrzi azt a bizonyos szikrát. A másik pedig az
alkupozíció, a politikai helyzet, vagyis mit engedek meg magamnak. Száraz kenyéren és
vízen élek, vagy eladom magam rangért, pozícióért – ez utóbbi nem fog visszatérni, megszűnt létezni, a természet leírta.

›S o k s z o r f o g a l m a z m e g s ú l y o s , k e m é n y d o l g o k a t , m é g i s t e l e v a n
derűvel. Azok az emberek, akik felkeresik magát, támaszt keresnek egy-egy mondatában, gondolatában – azért jönnek, mert
valami pozitív töltet árad a lényéből.
Nekem mindig ők hoznak, amikor kérdeznek. Inspirálnak. Úgy érzem, mindenki hoz nekem
valamit, én kapok tőlük.

Nekem mindig ők hoznak, amikor kérdeznek.
Inspirálnak. Úgy érzem, mindenki hoz nekem
valamit, én kapok tőlük.
›Foly t a s su k a z élet ut at! Ot t hag y t u k a bba , hog y nem od a ment
dolgozni, ahová szeretett volna.

Plesz Antal felesége, Kertész Julianna
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48-ban végeztem, és − nem önként − a komlói bányába kerültem. De nem sokáig voltam
ott, megszöktem. Feljöttem Pestre. Volt egy kis kalapom meg táskám, mindig eltévedtem
a Belvárosban, és akkor jelentkeztem, hogy én építésztechnikus vagyok. A Közületi Ingatlanközponthoz kerültem, 165 belvárosi romos vagy bombázott házat kellett veszélyteleníteni. Budapest romokban hevert, de három év alatt a város magához tért, senki se
hitte volna. Az emberek csodálatosak voltak, két szem krumpliért Újpestről jöttek, hogy
dolgozhassanak. Jó volt akkor Pesten élni abban a nagy szegénységben. Összetartoztunk,
beindultak a közművek, az iskolák, az intézmények, mindenki kitette a lelkét. 49 után
egyértelmű lett a diktatúra, és akkor kezdődött a tortúra mindenki számára.
Szóval én a Közlekedésüzemi Épülettervező Vállalatnál Nyíri Pista bácsihoz kerültem, és
volt egy afférom egy szakszervezeti emberrel. Pista bácsi felkapta a telefont, és szólt a
barátjának, Lauber Lászlónak, aki a Köztinél dolgozott. Lauber azt mondja: ez a gyerek
sásdi? Én sokat jártam ott! Apámat is ismerte, pécsi volt, a Kikelet Szálló építésénél találkoztak. Így kerültem az Ipartervbe, Schall Jóska vett föl meg Kiss Feri. Nem tudtam,
hogy a világ közepébe csöppentem! 1300 ember dolgozott ott, de volt legalább öt olyan
világszám, hogy még Ausztráliában is ismerték a nevüket. Na, ilyenek között kellett az
embernek ott húszéveskedni. Bejártam az egyetemre előadásra, zárthelyire. Molnár Péter
volt az akkor már iparterves Lauber inasa, ami óriási dolog volt. Egyszer azt mondja Laci
bácsi Molnár Péternek: Szedd a cuccaidat, el kell menned, vége az inaskodásnak, már
mindent rád lehet bízni!
Ma az építészet abból áll, hogy posztmodern-e vagy minimalista éppen. Mi közöm hozzá,
amikor engem Kiss Ferenc „nyaggatott”, meg Cserba Dezső, akikkel kis-, közép- és nagyblokkos házakat csináltunk. Több tízezer lakás készült el, és laknak benne, nincs semmi panasz.

›A z t hi s z em, ho g y mind enk inek me ga d at ot t , a k i a ma ga k ö z eléb e
ker ült – akár hova is vetette a sor sa –, hogy a z öss zetar tozás
érzést sikerült minden közösségben felkeltenie.
Angyalom, hát a hülye is tud építeni jól-rosszul. Embert kell építeni. Minden nap! Mi egymást figyeljük. A barátság, az elfogadottság a legnagyobb kitüntetés. Az, hogy elfogadunk

valakit fenntartás, előítélet nélkül, óriási dolog. A másikban felszabadítja a képességeit.
Önmagát tudja megismerni, tudniillik az önkifejezés kényszere folytán az ember szeretne
megnyilvánulni – alkalmat kell neki adni. Nem baj, ha nem tökéletes, majd harmadszorra jobban fog sikerülni. Engem mindig a műhely-szellem érdekelt, ahogy azt én láttam,
tapasztaltam. Én végiginaskodtam sok évet, kölcsönkértek, ott ragadtam. Ezeket az építészeket én nagyon szerettem, tiszteltem, és nem törekedtem arra, hogy gyorsan önálló
munkákat kapjak. Amíg én nálad inas lehetek, nem vagyok bolond otthagyni téged. Begyűjtöttem, mindenkit megkopasztottam inasként, mert az ő kockázatára kellett csinálni
az ő „éles” munkáit. Rengeteg tervet készítettünk a srácokkal − Bodonyi Csabával, Bán
Ferivel, Ferencz Pistával, Kocsis Józseffel −, akikkel dolgoztam. Nem közöltem se írást, se
tervet egész életemben. Ami kötelező volt az Ybl-díjhoz, a Juno Szálló, azt kellett megrajzolni, az összes többiről semmi sem maradt.
Nekem csodálatos mestereim voltak: Kiss Ferenc, Schall Jóska, Dávid Károly. Laubernél
2H-nál kezdődött a ceruza! Ha B-vel húztam, akkor azt mondta: Ezen gyalogolni lehet,
hol van a vonal, ez a széle vagy a másik? Molnár Péter után én lettem Lauber inasa az
Ipartervben 1300 ember közül. Akkora rang volt, a diploma, a doktorátus semmi ahhoz
képest. Mert régebben azt kérdezték: Mondja, fiam, kinél tanult?

Három generáció, mesterek és tanítványok,
valamint az Északterv vezetősége:
Ferencz István, Kerepesi Ferenc, Plesz Antal,
Kiss Ferenc, Bodonyi Csaba és Horváth István
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Az építészet az emberépítéssel kezdődik.
sokra tartott, például Farkasdy Zoltánéra, Jánossy Györgyére, Molnár Péterére, Németh
Páléra, s így alakította értékrendünket és fontos informális kapcsolatainkat. Szakmai érdeklődésünk körébe emelte a konstruktivitást, a tartószerkezet fontosságát, a benne rejlő
drámai erőt mint építészeti eszközt, a metszet és a részletek fontosságát, a technológiai
kísérletezés izgalmát, az erőteljes, átfogó építészeti gondolkodást, a koncepció elsődleges fontosságát, az előírásoktól független, szabad kísérletezést, a tiszta szerkesztést, a
gondos manuális munkát. Döntően a Bauhaus szellemében dolgoztunk és gondolkodtunk
akkor. Munkaidő után és közben más szellemi forrásokból merítettünk erőt, az esti borozgatások, beszélgetések, viták alkalmával megidézve Németh László, Lao-ce, Kosztolányi
Dezső, Ady Endre, József Attila, F. L. Wright, Le Corbusier és Csonka Pál szellemét. Voltak vitáink is persze, például az egyéniség és a tolerancia értelmezéséről, vagy az építészet és a városépítészet kapcsolatáról, az építészeti tér és a konstruktivitás viszonyáról.
Mindez – a munka, a beszélgetések, a Mesteriskola − beolvadt valami felidézhetetlen,
érzelmileg túlfűtött „kocsmakultúrával” párosult atmoszférába, amely mindennapos élményt jelentett, ugyanazzal a tanulsággal zárva a napokat: az építés célja az emberépítés,
az építés csak ürügy. Magatartásnorma lett a megszállottságig töretlen hivatástudat, a
férfias tartás, a szuverenitás, az emberszeretet és a szociális érzékenység, a társadalmi
problémák iránti nyitottság, a kritikusan szelektáló magyarságtudat. Büszkeséggel tölt
el, hogy egyedüliként én dolgozhattam vele hosszú távon közös műteremben. Szoros
szakmai együttműködésünk két éve alatt több közös munkán dolgoztunk. Megtanultam
figyelni és viselkedni, meggyőzően érvelni, majd kapcsolatunk barátsággá alakult, mely
haláláig tartott. A közös műtermi éveket követően számomra az önálló munka, a szellemi
rendeződés időszaka következett.

Ferencz István, Plesz Antal, Bihari József és Bodonyi Csaba, Északterv | 1972

A mesterválasztásról
Bodonyi Csaba DLA
Mestert választani kell.

Ybl-, Széchenyiés Prima díjas építész,
c ím z e t e s e g y e t e mi t a n á r,
az MMA rendes tagja

Annak jegyében, ahogyan a kínaiak az ember szellemi fejlődését tömören összegzik: „az
ember megszületik, szüleitől és tanáraitól tanul, majd mestert választ, hogy önmaga,
s végül mások mestere lehessen”. A mestert a tanítványa választja. Én Plesz Antalt választottam, s ő elfogadott tanítványaként. Szerencsémre 1970-ben intézményesen újra
indult a Mesteriskola, s így szakmai árvaságom feloldódhatott a mester melletti dolgozva
tanulásban. Kaptunk egy kis sarokszobányi menedéket az Északtervnél, ahol megtűrtek
minket, ahol önálló mikroklímát, igazi kis szellemi műhelyt alakítottunk ki klasszikus mester-tanítvány viszonyban.
Mit lehetett Plesz Antaltól tanulni? Ideális mester és született pedagógus volt, aki hitt a
szellemi folytonosságban, és kötelességszerűen művelte az ismeret, valamint az erkölcsimagatartási normák és a tapasztalatátadás generációs kötelezettségét. Módszere nem a
közvetlen ismeretátadás volt, hiszen az „csak a rutint konzerválná”, hanem szókratészi
bábaként azt hozta elő tanítványaiból, ami alvó képességként szunnyadozott bennük.
Minden más csak ehhez teremtett atmoszférát. Ez a generációs felelősség és önzetlenség
volt a legfontosabb, amit tőle tanultam, s hogy a tanítvány a tanítvány mesterének azzal
köszönje meg, amit tőle kapott, hogy folytatva és átértékelve továbbítja azt a következő, még fiatalabb generáció felé. Ennek jegyében idézte meg mestereit, Kiss Ferenc és
Lauber László építészeket, Sámsondi Kiss Bélát, „hivatalos” mesterét, Dávid Károlyt, és
édesapját, az Építőmestert. Figyelmünket ráirányította azok munkájára, akiket ő maga is

Bodonyi Csaba és Plesz Antal | Pécel, 2003

Nagy terhet rakott rám: a generációs folytatás iránti felelősséget, azt, hogy a tőle tanultakat a fiatalabb nemzedékeknek továbbadjam. Úgy adódott, hogy ezt fel is kellett vállalnom a Miskolci Építész Műhelyben, de túl sok fiatallal, túl sok érzelmi terhet vállalva,
magam is fiatalon. Nem követtem abban a meggyőződésében, hogy csoporttal nem, csak
egy-két emberrel lehetséges az intenzív érzelmi, szellemi átélést igénylő mester-tanítvány
viszonyt hosszú távon fenntartani, alakítani. Megbántam, hogy eltértem ettől, majd belátva igazát, később már csak egy-két fiatalnak igyekeztem továbbadni részben a tőle
tanultakat. Ami nem kevés.
Plesz Antal nem csoportguru volt. Őt az egyén, az egyéniség, a különbség érdekelte.
Tanítványai szellemi-lelki felszabadítására, kreativitásuk mozgósítására törekedett.
Így mi, akiknek évtizedek alatt mestere volt, nem alkotunk együttműködő, egynézetű
szakmai közösséget. A testvér vagy féltestvér szóval lehetne jellemezni kapcsolatunkat:
külön utakon járók, külön életet követők, külön helyen élők, vitatkozók, talán olykor versengők is, de egymást számon tartók, s néha családi ünnepeken, például közös szellemi
apánk évfordulóin összejövők.
Plesz Antal egy olyan korban, amikor a mennyiségi szemlélet mindent elsodort, tartásával
erős, követhető példát adott a fiatal építészeknek a minőség és a kreativitás, a szuverén
gondolkodás, a szeretetteli emberség melletti kiállásra. Ő volt az, aki ebben az időben
„átvitte a szerelmet a túlsó partra”, generációkat inspirálva, önzetlenül.
Plesz Antal következetesen vallotta, hogy „az építészet az emberépítéssel kezdődik”.
Egész életében követte hitvallását, s így vált több generációt nevelő, nagy hatású mesterré, önálló, független, egyszemélyes intézménnyé. Átfogó, mély, filozofikus gondolkodása,
szárnyaló fantáziája, bölcs humora, az emberek iránti mély empátiája és szeretete, rendkívüli érzékenysége szuggesztív erővel párosult. Megalkuvásmentes, szuverén életet élt.
Igazi ember és értelmiségi volt. Sokunknak második apja, másoknak visszatérő szellemi
forrás, a tájékozódás és feltöltődés pontja volt élete utolsó napjaiban is. Fiatal és idős
értelmiségiek – hivatásuktól függetlenül – tisztelték és szerették szellemét és jellemét.
Sokan tartozunk Neki, s osztoztunk családja, felesége, lányai, unokái fájdalmában. 2014
január 12-én hunyt el Budapesten a Margit kórházban, 84. évében. Utolsó, ismételgetett
mondata: „Nyissátok ki a kaput!”. Most, hatalmas űrt hagyva maga után, átlépett a Kapun….
Isten vele, nyugodjon örök békében!

Mester és tanítvány a Mesteriskola
jubileumi összejövetelén
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Bodonyi Csaba és Plesz Antal | Pécel, 2003
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Sokan tartozunk Neki, s osztoztunk családja, felesége, lányai, unokái fájdalmában. 2014
január 12-én hunyt el Budapesten a Margit kórházban, 84. évében. Utolsó, ismételgetett
mondata: „Nyissátok ki a kaput!”. Most, hatalmas űrt hagyva maga után, átlépett a Kapun….
Isten vele, nyugodjon örök békében!

Mester és tanítvány a Mesteriskola
jubileumi összejövetelén
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arcéleket kell fenni!
Egy 2015. márciusi beszélgetés szerkesztett változata, melynek
során mesteréről, Plesz Antalról kérdezte Ferencz István
K o s s u t h - d í j a s é p í t é s z t D é n e s E s z t e r, C s ó k a B a l á z s é s Te r d i k B á l i n t
a Kerék vendéglőben.

A kezdetek…
… kitanultam a hajóépítő szakmát, de huszonévesen főiskolára akartam menni, ezért tudatosan kerestem azt a közeget, ami a segítségemre lehet. Így kerültem az Északtervbe
modellezőnek. Pár hete dolgoztam ott, amikor a harmincas évei végén járó Plesz Antal
lejött a műhelybe, és odaadta az amszterdami városháza-pályázatra készített tervrajzot,
hogy estére készítsem el a modellt. Én még jószerével rajzot sem tudtam olvasni… Összeszedtem magam, és estére elkészültem vele. Betettem egy dobozba, és felkerestem a lakásán. Ott volt az egész társaság, a határidő előtti hajrá kellős közepén. „Na, mit hoztál?”
– kérdezte. Kibontottam, Tóninak pedig csak úgy hullottak a könnyei a modellben megtestesült terve láttán… Ez volt a belépőm. Attól kezdve mindig meglátogatott a műhelyben,
szinte rám se nézett, mégis figyelt. Anélkül, hogy tudtam volna, elkezdett velem törődni…

Arcéleket fenni…
… az „egyenruhát” nagyon utálta. Ha egy idő után felismerte saját mozdulatait, mimikáját vagy hanghordozását valamelyik tanítványánál, elzavarta. „Nincs falka!” – mondta.
Mindannyiunkkal – Bodonyi Csaba, Bán Ferenc és jómagam – másképpen foglalkozott,
mert ahogy ő mondta: „arcéleket kell fenni!”. Minden mozdulata arra sarkallt minket, hogy
a személyiségünk épüljön: „Legyetek valakik fiúk, arcél legyen! Te legyél Ferencz István −
mondta −, ne törődj semmivel, majd terjed.”

Ferencz István, Plesz Antal, Noll Tamás

Emlékek…
Ferencz István
Ybl- és Kossuth-díjas építész,
az MMA Építőművészeti
Ta go z at á na k v e z et ője

Köszöntés a Mester
7 0. s z ü let é s na pjá r a (1999)
Ferencz István

Tisztelt Mester!
Kedves Tóni!
1999 július. Delelőre áll a nap, majd továbbgördül, s áthalad
a 2000., 1000., és 70. esztendőn.
Ez utóbbit Te élted át konok élettisztító hiteddel,
erősen és igényesen.
Egy nappal minden ünnepek előtt számot kellene vetni,
hiszen a növendékek fölött is eljárt az idő,
s azok növendékei is érett emberek.
Mit is érzek a Mester iránt? Hűséget.
Mit is jelent nekem a Mester? Biztonságot.
Akkor az elszámolással meg is lennénk, hiszen
harmincnégy év áll kapcsolatunk mögött.
Sok beszédnek már nincs helye,
Ő a Mester, és rendben is van minden.
Miért van rendben minden? Mert egy olyan családra vigyáz,
melynek tagjai arcéllel bírnak, olykor hadban is állnak,
de felelős életük érdemes a Mester figyelmére.
Ez a mi Mesterünk gazdagsága!
Köszönet… tudom, elhárítod, de közelgő születésnapod legyen fényes a Te Jutkáddal!
Legyen szürkebarát, legyen árnyas kerti asztal, és legyen még idő!

Beszélgetéseink során kezdetben mi csak hallgattuk őt. Ötvenéves elmúltam, amikor már
valóban beszélgettünk, addig egyirányú volt a csatorna. Húsz évig csak ő mesélt, mindenről, amihez éppen kedve volt. Csodáltuk műveltségét. „Ahhoz azonban, hogy mi beszélgessünk, nektek kutya kötelességetek a legmagasabb szinten művelni a mesterséget,
mert az magánügy” − mondta mindig. Terveinket nem korrigálta és nem nézte meg – csak
évekkel később, esetleg. Ő úgy volt építészmester, hogy nem érdekelte, ki, mit rajzol, de
annak színvonalasnak kellett lennie. Elvárta az éjjel-nappali munkát, mert tudta, hogy
csak abból lesz eredmény. „Fiúk − mondta −, a kalapba mindig többet kell betenni, mint
kivenni!” Ha pedig beszélgetni támadt kedve, akkor menni kellett vele, akár éjszaka, várt
a feleség vagy nem…
Kezdő koromban engem is magával vitt minden művezetésére. De nem hátul kullogtunk
utána, hanem külön bemutatott az építésvezetőnek. Felvezetett, és ranggal vitt be az
építkezésekre, de még a kocsmába is…

Plesz Antal, Határ Győző, Zalaváry Lajos
– három építész: egy tanító, egy író és egy csillagász.
Magyar Művészeti Akadémia, 2005

Fiúk − mondta −, a kalapba mindig többet
kell betenni, mint kivenni!
B a r át i k ör…
… hallottuk a városban, hogy legendás élete van. Szakmabeliekkel nem nagyon barátkozott, Molnár Péter volt talán az egyetlen építész beszélgetőtársa. Barátai az akkori
legjelesebbek közül kerültek ki: Kondor Béla, Latinovits Zoltán, Huszárik Zoltán, Lenkei
Zoltán… vagy a miskolci műegyetem mérnökgárdájának tagjai. Nem volt olyan kocsma,
ahol ne ismerték volna. Minden pincérrel jóban volt, hétköznapi eleganciáját közöttük
élte ki. Rajongtak is érte! Egy alkalommal egyikük elszaladt Diósgyőrbe gyalog, hogy elhozza a táskáját… Meg is késelték néha, mert a kocsmában bizony néptanító volt. Egyszer
úgy futottunk vele össze, hogy a zakó a hátán fel volt hasítva. Egy napon kaptunk tőle egy
telefont, hogy azonnal menjünk le a miskolci Művész presszóba, mert feltétlenül meg kell
ismernünk Kondor Bélát. Bodonyi Csabával el is mentünk, ott találtuk őt Kondor és Lenkei
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társaságában. Kissé távolabb elhelyezett nekünk két széket, hogy nézhessük őket… Ők a
világot egyformán látták, anélkül, hogy beszélgettek volna. Tragikus kor volt az övék, mert
a felkészült ember az ötvenes években, majd a kádári nyomás alatt nagyon gyorsan az
italhoz futott. Ez összetartást is adott: erőképletté váltak. Akárkivel nem álltak szóba, hiszen „nincs idő locsogni” – mondta sokszor… Inas korában Nyíri Istvánnak és Lauber Lászlónak dolgozott. Kiváló mesterei a háború előtt tanulták a szakmát, a szó legnemesebb
értelmében urak voltak. Amikor becsődítették őket az állami tervezővállalatokba, belső
lelki bojkott alakult ki bennük. Tóni mindig mesélte, hogy már reggel előkerült a „kockás”
üveg, amit neki kellett megtöltenie a szomszéd kocsmában. Arról szó sem volt, hogy ki
fogja ezt kifizetni, az az ő dolga volt. Pénzt kellett keresni rá, visszakérdezni nem lehetett.

Budapest megújítási terve, tanulmány.
Euro-City, a héttorony városa, 1996

Hideg-meleg víz…

Pécel, 2003

… rettenetesen szórakoztató ember volt, ugyanakkor nagyon kegyetlen is tudott lenni. Delejes légkör vette körül, ami villámlott is olykor. Ha olyan kedve volt, ok nélkül le tudott tolni
− ilyenkor csak ültünk megsemmisülve. Ítélőképessége kíméletlen és pontos volt. Kritikáját
nem kirekesztő, hanem edző szándékkal fogalmazta meg. Ő sosem nyugtatott, mint egy delejes kezű édesapa, hanem mindig rátett egy lapáttal, hogy mi mindent kellene csinálni: „Nem
elaprózni a dolgokat, gyerekek, hanem nagy, átfogó kérdésekhez felnőni! Mert így nem megyünk előre, hogy csak rajzolunk egy szép házat…, na és aztán! Fiúk, egy lépéssel előre kell
járni, akkor vagytok urak!” − mondta. Fiatalokként mindebből semmit sem értettünk…

Rajzok…
… míg én az iparművészetire jártam, a többi növendéke műegyetemet végzett. Ő az iparművészeket nem tartotta sokra. Velem kivételt tett, de ha valami megalázót akart mondani, akkor ezt vágta a fejemhez: „Rajzolgatunk? Szépen rajzolni, azt a leghülyébb is
meg tudja tanulni!” Tóni megszégyenítően gyönyörűen tudott szerkeszteni. A tűhegyes
ceruzák glédában álltak az asztalán, és – ugye nála a ceruza a H6-nál kezdődött – leheletvékonyan rajzolt. Szerkesztési tudása – ma úgy mondanánk – strukturált, a látvány
pedig szövetszerű volt. Egy – lehetőleg kisméretű – rajzra felszerkesztette egy magasház
minden szintjét, minden metszetét…

Álmok…

Az esztétika
következmény,
és nem
program!

… akadtak merész elképzelései: akart egy kilátótornyot a Margit-szigetre, aminek forog
a teteje. Budapest szerkezeti megújítására készített egyoldalas terve legendás volt. Az a
lépték volt neki való, nem a vízorr…

Me s t e r…
… táltosnak született, mindkét kezén hat ujj volt. Sokszor haragudott is az édesanyjára,
amiért leoperáltatta a „felesleget”. De aki kiválasztott, akármit csinál is, a számára kijelölt
utat járja. Igazi tanító volt. Minden pillanatban és szituációban mesternek bizonyult, még
ha olykor néhány pohár bor után „hülyeséget” mondott, az is példaerejű volt. Rang volt
Tónit mesternek tekinteni, és ahogy idősödött, egyre gyűltek a tanítványok. Miután kikerültünk közvetlen látóköréből, rajzottak hozzá a fiatalok az Ybl Miklós Főiskoláról. Volt
egy második tanítványi köre, a Kollektív Ház (Noll Tamás, Golda János, Rudolf Mihály,
Szőke Zoltán, Horváth Zoltán, Rostás László), amelyet Bodonyi Csabával ketten vittünk.
Tóni és őközöttük mi közvetítő láncszem voltunk, és anélkül, hogy neki közvetlen ráhatása lett volna, ugyanaz az ambíció ébredt fel bennük, mint amit korábban bennünk táplált
a mester. Kivétel nélkül az egész társaság nagyon hamar Ybl-díjas építész lett. Valamit
elleshettek rajtunk keresztül a mestertől… Az emberépítés magasabb szintű, mint egy jó
ház tervezése. „Mert az ügyes kezű építész is tud jó házat csinálni! Ennél többre vagytok
ti hivatottak! A tanítás csak úgy megy, ha vezérlő egyéniségekként élitek az életet, mert a
falkavezérrel olykor szembefordul a falka. Ti csak legyetek vezérek” − mondta, de hogy kik
felett, azt ránk bízta… Mi voltunk az ő teljesítménye. Az utolsó pillanatig mindent tudott
rólunk. Mindig kérte, látogassuk meg, és meséljünk el neki részletesen mindent. Büszke volt ránk, és védelmet nyújtott a külvilággal szemben. Hozzá fűz életem leghosszabb
kapcsolata: negyvenhat év. Nem bensőséges, mert ő soha nem engedett be olyan mélyre
senkit, de a törődésből adódóan nagyon közeli, mély kapcsolat volt ez.

Hiá n y z ik a Me s t e r…

...Amikor minden épület lecsücsül a földre és maga alá pisil, és üvegből van, és nem lehet kifűteni, és idegen – tájidegen...
Vasbetonvázra ezzel a hightech módszerrel üvegpajtákat csinálunk. Nem szól hozzám. Egy épületnek barátságosnak kéne lennie.
Hát ne én szóljak, Ő szóljon hozzám! Elmegyek Olaszországba, vagy akár Erdélybe, a környezet szól hozzám. Nem vagyok egyedül.
Itt? Ha megnézek egy ilyen úgynevezett egymásnak készülő modern házat? Az riaszt. Vadidegen. Hát olyan építészetet csinálunk,
olyan miliőt, környezetet, ami számomra riasztó? Akkor megérdemeljük!
– Eszerint ma ilyennek ítéli a kortárs magyar építészetet? Hogy riasztó?
– Igen, a másik vége meg a szépség! Mézeskalács házakat csinálunk, hogy „szép” legyen! De tele van hibaforrással, és már régen elmúlt
felette „az idő vasfoga” technikai értelemben, ami a gazdaságosság összefüggéseit igazolja. Ez nem zavar senkit. Nálunk hagyományok
vannak, a legrosszabbak, és esztétizálás van. Az esztétika – kérem szépen – következmény, és nem program!
Részlet az MMA megrendelésére készült Plesz Antal-portréfilmből.
Szerkesztő-riporter: Osskó Judit, rendező: Tóth Péter Pál (2014)
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Budapest megújítási terve, tanulmány.
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Hideg-meleg víz…

Pécel, 2003
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Álmok…
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Vass Virág írásával tudnám leginkább jellemezni őt:
„A karizmatikus emberek legfőbb aduja, hogy többnek érezzük magunkat a társaságukban. Az ilyen ember önbizalma abból fakad, hogy tudja, valóban rendelkezésre állnak
az eszközök, képességek és források, amelyekkel azt nyújtja, amit ígér. A karizma tehát
nem is annyira tulajdonság, sokkal inkább lelkiállapot. Minden karizmatikus ember hos�szan tudna mesélni a bukásairól. Ötletekről, amelyek nem valósultak meg, amelyek miatt
komplett idiótának nézték. A karizma az a fajta plusz erő, amit olyankor talál meg az
ember, amikor mások már feladják. Nem mintha nem lennének kételyei, de olyan mentális
állapotban tudja magát tartani, amellyel a kételyek dacára is véghezviszi, amit eltervezett. Ezt a plusz erőt onnan meríti, hogy sikerült kitapintania a lelkének kapcsológombját. Azt, amire kattan. Ami igazán az ő eleme.”
Tóni ezt az erőt próbálta az arra méltónak találtba átültetni.
Neve rég fogalommá vált. Plesz Tóni. Valaki, egy fiatal nő interjút kért tőle, és Plesztóni
Antalnak szólította.
Kiváltságnak érzem, hogy hozzá tartozhattam. Tóniról kell írnom, és magamat vizsgálom.
Nem „pleszesedtem” el. Nem mérlegelem személyiségem alakulásában játszott szerepét.
Semmi értelme találgatni, milyen lennék, ha nem ő a mesterem. Benne van mindenben, amit gondolok, mondok, teszek, ahogy a dolgokra, történésekre reagálok, részese minden sikeremnek.
Tónit figyelve győztem meg magam arról, hogy a szabadság valójában képesség. Kialakítható, fejleszthető képesség. Nem hivatkozhatom körülményekre. Emberi méltóságomat
csak magam veszíthetem el.
Amszterdami Városháza-tervpályázat, modell | 1967

Életében legendává vált…
Bán Ferenc DLA
Ybl-, Kossuth- és Prima
Primissima díjas építész,
az MMA rendes tagja

Nem dolgoztam együtt Tónival, mint miskolci kollégáim. Mester-tanítvány viszonyunk
értelemszerűen másként alakult. Négy évtizedes, mindent átfogó, vég nélküli, időnként
konfliktusokkal terhelt beszélgetésfolyamatot jelentett.
Tóni már nincs. Próbálom megfejteni rám gyakorolt hatását. A bonyolult szövevényből
kiemelt néhány szál eltorzítja a lényeget. Jobb lenne hallgatni, de a hallgatás félreérthető.
„Nem kellenek siratóasszonyok. Hamvasztás, szórás, felejtés.”
Szellemeskedésnek tűnő szöveg, holott nem az. Komolyan gondolta. Nem hiányzott belőle
az önérvényesítés képessége. Nem élt vele.
„Ne akarj mindenáron házat építeni, embert építs!”
Régen frázisnak tűnt – dehogy volt az. Nélküle nem lennék az, ami vagyok.
Erős karizmával rendelkező ember volt. Különös izzás volt körülötte. Nem tett egyebet,
csak volt, alakja köré mégis mítosz szövődött.

Opponensi vélemény, Miskolc dísztér
közterületi terveihez Olajos Csaba területi
főépítész úr megbízásából – részlet.
Budapest, 2000. 12. 11.
(Plesz Antal)

Néhányan, akik hozzá tartozunk, begyűjtöttünk díjakat, kitüntetéseket, címeket, rangokat.
Ami Tóninak sikerült, arra egyikünk se lesz képes. Életében legendává vált.

Kiállítási csarnok terve négy árbocpillére
függesztett szerkezettel | Miskolc, 1966

Ne akarj
mindenáron
házat építeni,
embert építs!
Szökőkút-pályázat | Miskolctapolca, 1971
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A műalkotás az ember sajátos logikájából
fakadó élmény, nem eszközfüggő, ugyanakkor
varázslatos szellemi szabadságot sugároz.

A társadalmi létről
A hatalom azé, aki a fogalmakat meghatározza, a művészet pedig mindig a hatalmat szolgálja. Így van ez ma is, mert felmutatja az emberek közötti értékviszonylatokat.
A műalkotás az ember sajátos logikájából fakadó élmény, nem eszközfüggő, ugyanakkor
varázslatos szellemi szabadságot sugároz. Az epigon mindig szolga marad. A remekmű
leválik alkotójáról, a fércmű a nyakán marad. Ihletett szakmagyakorlás során a mesterember, a művész a kézművesség eredetét, a rítust és a mágikus mozzanatokat firtatja,
kutatja. Az önjelölt művészben dúl a dölyfös gőg, mert szelleméből hiányzik az „attikai só”,
a bölcs humor. A sztereotip divat fogyasztója és a fércmű találkozása során virágzik a
giccs. A manipulált, megfélemlített tömeg-ember eszköz csupán, mert tudathibája okán a
civilizáció hőse vagy áldozata. Virtuális talány.
A „ko-médiától” hangos „amfi-teátrum”-ban a vérszomjas tömeg üvöltve kiált: félsz?
…meghalni! – az áldozattól is elvárják a hősiességet.
Csak a „fegyelmezett” fantázia hordozója jogosult a közösség képviseletére. A közösségi
ember „tartását” cselekvő ritmusa, aránya és lelkéből fakadó dallamának varázsa emeli
ethosszá. Ethosz nélkül nincs kultúra, kultúra nélkül nincs boldogság.

A személyes életélményről
Három szemléleti örökség birtokában reményteljes az ember élete:
– Diogenész szerint ha megtanuljuk azt, hogy mennyi az elég;
– Dosztojevszkij tanulság számomra: a csoda, a titok, és a tisztelet, a dolgok tisztelete;
– Apám szerint az ember, a valamirevaló ember magányos.
Az önfeledt ifjú kíváncsi, örül, ha kap. Aktív korában az ember a létért való küzdelemben
fel akarja falni a világot. Hajlott korában boldog, ha adhat, és kevéssel beéri.
A jó pedagógus szeretve tanít, kavicsért hajol le, és csillagot emel föl.
Remek oktatóim és nevelőim voltak. Idősebb fiútársaim közt nem ritka a sziporkázó talentum.
Biztos menedék az ember társa és családja, szülei, gyermekei a kozmikus élmény forrásai.
Amfiteátrum és forgalmi csomópont axonometrikus kép és metszetek | Aquincum, 2001

Üzenet…
Té r é s Fo rm a ’21 k i á llít á s , m e gn y it ó b e s z é d r é s z l e t e, 2 0 1 1
Plesz Antal

A természetről, a világunkról…
Csak energiák vannak. Ismert világunk – a természet törvényei szerint – a kiegyensúlyozott energiaáramlás végtelen változata, folyamatosan megújuló formában.

A létről és az életről

Amfiteátrum, Aquincum, 2001
Balogh István akvarellje

Ludwig von Bertalanffy és Kenneth E. Boulding rendszerelméletükben az energiák szerveződését kilenc szintben határozták meg, a vulgáristól a kozmikusig: 1. statikus, 2. dinamikus, 3. kibernetikus, 4. élet, 5. gén, növényi 6. állati, 7. emberi, 8. társadalmi, 9. transzcendens. A magasabb az alacsonyabbat magában hordozza. Létünk a vulgárishoz (föld,
víz, levegő, tűz), életünk a kozmoszhoz tart. Az előbbi a külső, az utóbbi belső irányítottságú.

A szakmáról, a hivatásról
Érdemes megöregedni. Az élet során zsáknyi ismeret és tapasztalat halmozódik fel az
emberben. Ami nem fontos, azt elfelejtjük, a lényeg lecsapódik. Most én választom a
feladatot, a megoldás módját, akár meg is épülhetne…
Lényeg, hogy bennem zajlik a munka, a játék, az alkotás, a teremtés – a hangulatteremtés
– gyönyörű drámája. Évek óta dolgozom olyan feladatokon, melyek másokat nem érdekelnek. Aquincumban és Óbudán, a római kori polgári és katonai amfiteátrumok megújítási
terveit készítettem mai igényekre.
Szórakoztató feladat a zsámbéki premontrei gótikus romtemplom és környezetének megújítása, mely a 13. században európai építészeti értéket képviselt, egykor és ma is.

Tár sadalmi képviselet
Kinevezéssel vagy természetes kiválasztódással a „műhely szellemében”.
Az anyagot formáló munka játékos, szabályteremtő küzdelem az alkotás mesteri kánonjáért. A kánonra épülő kozmikus erő művésze teremti meg a stílust, ami nem tanítható,
és kinevezéssel sem pótolható.
A zsámbéki premontrei romtemplom
megújítási terve, 2001

Az emberről
E. Renan szerint: „szerveiből bátran következtethetünk funkciójára”. Az embert mint ösztönlényt agya, értelme emelheti az evolúció kozmikus fokára. Az értelmét nem használó
csak ösztönösen reprodukálja magát, és a létért küzd. Az értelmes ember kozmikus igén�nyel jobb életre törekszik.

Az ösztönről, a képzeletről, a valóságról
Az ösztönlény végrehajt egy genetikus cselekvési programot. A cselekvési láncolatban
egyik tevékenységi fázis befejezése indítja a következőt, ahogy a madár fészket rak.
A képzelőerő modellez – tehát virtuális –, majd kiválasztja a kedvező cselekvési változatot. M. Heidegger szerint más a kitalálás, és más a felfedezés, különösen akkor, ha a
természet törvényeit mitologikus próféciák (dogmák vagy ideológiák) helyettesítik.

A közösségi ember »tartását« cselekvő ritmusa,
aránya és lelkéből fakadó dallamának
varázsa emeli ethosszá. Ethosz nélkül nincs
kultúra, kultúra nélkül nincs boldogság.
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A műalkotás az ember sajátos logikájából
fakadó élmény, nem eszközfüggő, ugyanakkor
varázslatos szellemi szabadságot sugároz.
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ethosszá. Ethosz nélkül nincs kultúra, kultúra nélkül nincs boldogság.
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Amfiteátrum és forgalmi csomópont axonometrikus kép és metszetek | Aquincum, 2001

Üzenet…
Té r é s Fo rm a ’21 k i á llít á s , m e gn y it ó b e s z é d r é s z l e t e, 2 0 1 1
Plesz Antal
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Európa ott van, ahol én vagyok.
Ember,
Építész,
Emberépítész
Dobó János DLA
Ybl-díjas építész,
az MMA rendes tagja

Én nem
hiszem, én
tudom, hogy
van Isten!
Elég ránéznem
egy hangyára!

Plesz Antalt a Mesteriskola III. ciklusán ismertem meg. 1974 volt, csúcsra járatva zakatoltak a tervgyárak, darálva a házakat, bennük gályázott a szakma apraja-nagyja. A kemény
diktatúrának már a puhasága sem volt a régi: fantasztikus éleslátással rájött, hogy a
múltat nem lehet végképp eltörölni. Az alkotás kínjait látva építéspolitikai irányelvekkel,
normatívákkal, típustervekkel és „pofonegyszerű” megoldásokkal nyúlt a tervezők hóna
alá, és segítette önmegvalósításukat. Ebben a közegben a Mesteriskola sok szempontból
oázisnak számított: a fejtágító előadások viszonylagos vagy kimért progresszivitására,
és a közös munka mellett a hajnalig tartó baráti beszélgetésekre emlékszem leginkább.
Plesz Antal mesterként a tanítványok feszengését feloldva, személyes, őszinte érdeklődéssel fordult felénk, és kérdéseinkre hasonló nyíltsággal mesélt pályájáról, példaadó
építőmester édesapjáról, az első bizalmat, tudást, biztatást adó Lauberről, és mindenek
fölött tisztelt atyamesteréről, Kiss Ferencről. Meg akik nélkül nincs feladat: otthonra vágyó emberekről, a rábízott javakat felelősen kezelő építtetőkről. Vagy akik nélkül nincs
ház: mesteremberekről és építőmunkásokról. Segítő barátokról, pályatársakról.
Aztán aki nélkül „az ember egy senki”, az inspiráló, erőt adó, szeretett székely asszonyáról,
Jutkáról. Szűkebb-tágabb közösségvállalásról, soknemzetiségű szülőfalujának együttélési
kultúrájáról. Az építészetről, úgy emlékszem, akkortájt tette fel a legsúlyosabb kérdését:
mit tettél azért, hogy emberként-építészként megbízhatóvá válj?

Vannak valóságos és marginális műhelyek – bulgakoviak és plesztónisak. Én széljegyzetesen, a margó szélén állva, alkalmanként Nyíregyházán, Miskolcon és Budapesten találkoztam a Mesterrel, amikor dekoritburkolatú, rosszul világított asztalok felett rendelt, szürkebarátok társaságában. De jártam hozzá intézményesen is, a Mesteriskola II. ciklusában.
A mesterség nem sajátítható el tankönyvekből, csak mestertől, mert több mint tudás:
magatartásforma, viszony, értékrend.

Fentiek közé felváltva vidámság és mélabú is szorult, és persze bor is, mértékkel.

– Mutasd, mit csináltál? (1974-et írunk.)
– Ne akarj ehhez a kócerájhoz igazodni! Ezt egy kripli csinálta. Ismered a Boeing–747 óriásgépet? Ez a legnagyobb Jumbo, 640 utast szállít egyszerre. Szárnyfesztávja hatvan méter,
hossza hetven, kétszázezer liter üzemanyag kell bele és 11 000 kilométert képes leszállás
nélkül repülni. Négy turbóhajtóműve van. Nem utaztál még ilyen géppel? Na, ezt a gépet
katonai célokra is átalakították C–25A jelzéssel, az iráni légierő is vásárolt belőle. Felszállási
súlya 364 tonna. Ha ezt a gépóriást teleraknák rakétákkal meg bombákkal, megjelenne a
város felett, és ledobná ide teljes arzenálját, akkor se okozna nagyobb kárt, mint ez a ház,
amelyik szétrobbantotta az utca kialakult szerkezetét. Csináld meg egyszerűbben!

Számtalan baráti, társasági és magánbeszélgetés szertartásos élménye köt hozzá. A kocsma,
a kerthelyiség kultikus hely volt. A fehér asztal, a fél liter száraz fehérbor, ugyanannyi tiszta
vízzel, szimbolikus kellékei az ember és ember közötti hídverésnek és véleménycserének. A
pincér is tudatában volt annak, hogy asztalánál többről volt szó, mint borivásról, hiszen a
bor nem kiváltója, hanem kísérője volt a mondanivalónak. Nem volt pap és nem volt bigott
hívő. Csak emberek voltak, akik életükről, gyönyörű szakmájukról komolyan beszélgettek.
Utálta a hőbörgést, kinyilatkoztatást, idegen eszmék bódult, elvtelen imádatát, a saját
maguktól megrészegülteket. Megvetette a kishitűséget, a lehorgasztott fejű somfordálást
Európába. „Európa ott van, ahol én vagyok” – mondta öntudattal.
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy nem csak a „Műhely szelleméről…” szóló 12 pontját ismerem, hanem az ahhoz tartozó eleven, plasztikus gondolatait is. Az emberépítésről
szólót szeretem leginkább, mert abból a többi 11 levezethető, és az bármely szakmára,
foglalkozásra vonatkoztatható. Több mint 25 éve tartó töretlen barátság-rokonszenv fűz
tanítványaihoz. Mindegyik különb lett tegnapi önmagánál.
Plesz Antallal soha nem dolgoztam együtt, mégis benne van a terveimben, házaimban.
Hatott rám, kitüntetett figyelmével, bízott bennem, ösztönzött és lelkesített. Eközben –
szinte észrevétlen – vállamra tette az építészpályával járó és az ifjabb építészgenerációk
iránti nyomasztó felelősséget.
Azt kívántuk, reméltük, hogy a 2010-ben megkezdett emlékkönyv betelik születésnapi
köszöntésekkel, és még sokáig él, ahogy azt egy cigány asszony megjósolta neki. Egyszer
régen kérdésemre nyomatékos hangsúlyozással azt válaszolta: „Én nem hiszem, én tudom,
hogy van Isten! Elég ránéznem egy hangyára!”
Drága Barátunk! Ő áldjon, és legyen veled most már mindörökké!

Plesz Tóni?!
Kocsis József
Ybl-díjas építész

Felnőtt férfikorom lelki és szellemi apja. A Mesteriskolán elkezdett fröccsök melletti beszélgetéseink a mai napig tartanak. Tóni a szakma ürügyén kapukat nyitott fel önmagunk,
az emberek és a világ felé. Életem minden lényeges helyzetében benne és jelen van. Mi
igyekszünk, ő kasszíroz. Ezt a fegyelmezett, odafigyelő, lényegre törő, derűs szellemiséget
igyekeztem továbbadni műhelyemben, Alföldi György barátomnak, Osváth Gábornak, és
jelenleg fiaimnak, Kocsis Barnabásnak és Kocsis Gáspárnak.

Lovassy László Gimnázium terve, modell | 1962

A művészetek világában fontos a kötődés, az indíttatás. Hallgasd a színészt, a szobrászt,
a festőt, mind sorolja mestereit, akiktől tanult, akiket becsül, akik példaképei, akik a tanítványt minősítik.
Az építésznek is fontos, ki pallérozta, ki volt a belsőépítésze. Szerencsés ember már az
egyetemen mesterére talál, de a többség sorozattermékként kerül ki, és kitanultan választ
magának mestert, mint az újrakeresztelők, aki megerősíti szakmai hitében.
Platón Akadémosz ligetében tanított, Jézus az Olajfák hegyén, Plesztóni vonaton, ivókban, baráti beszélgetések során. A mester és tanítvány viszony az intenzív szakaszban
gyakori szellemi együttlét volt, tanácsokkal konkrét feladatokhoz. Hangulati elemei néha
vaskosak voltak, de mindig szuggesztívek.

A Mesteriskola után a kapcsolat már csak alkalmi, panaszkodásos, kudarcok utáni
sebgyógyító dumásos. Sikerek esetén megtudni azok valódi értékét, elbizonytalanodáskor
megerősítések.
Aztán már csak futó találkozások, üléseken, szakmai fórumokon, nevezetes alkalmakkor.
Hogy milyen a viszony a többiekkel? Virtuális. Mindenki teszi a dolgát, tervez, tanít –
ahogy tanulta. Előfordul együttműködés a munkákban, összefogás egy akcióban, pályázaton.
Mi az, ami összeköt? Az a belső iránytű egy irányba mutat bennünk, amelynek pólusa a Mester.
Ma már olyan ez a műhely, mint a Brit Nemzetközösség, amelyet a király személye köt ös�sze. De ahogy a camberrai parlament belső udvarán az Ausztrál Államszövetség harminc
méteres árbocán lobogó zászló Londonba üzen, úgy jelzi összetartozásunkat Plesztóni
személye – ha már mindenáron meg kell fogalmazni, amit csak gondolunk, de úgy nem
olyan giccsesen emelkedett.

A Mester
és Műhelye
Kulcsár Attila DLA
Ybl-díjas építész

Plesz Antal halálára
Leginkább dór
oszloprend volt
a Parthenonban
körül állt minket,
összetartott
lehettünk templom.
Van akit architrávként
emelt magasba
néhányan frízben kaptak helyet
az arányokra ő figyelt,
nem vágyott timpanonra.
Most összedőlni látszik
a virtuális erősség
de mint fragmentum álltassuk
tovább magunkban
míg kimért idejünk van
azt az értékrendet, metrumot
amelyet Iktinoszként
örökségül hagyott
Akropoliszunkra.
Kulcsár Attila
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nélkül repülni. Négy turbóhajtóműve van. Nem utaztál még ilyen géppel? Na, ezt a gépet
katonai célokra is átalakították C–25A jelzéssel, az iráni légierő is vásárolt belőle. Felszállási
súlya 364 tonna. Ha ezt a gépóriást teleraknák rakétákkal meg bombákkal, megjelenne a
város felett, és ledobná ide teljes arzenálját, akkor se okozna nagyobb kárt, mint ez a ház,
amelyik szétrobbantotta az utca kialakult szerkezetét. Csináld meg egyszerűbben!

Számtalan baráti, társasági és magánbeszélgetés szertartásos élménye köt hozzá. A kocsma,
a kerthelyiség kultikus hely volt. A fehér asztal, a fél liter száraz fehérbor, ugyanannyi tiszta
vízzel, szimbolikus kellékei az ember és ember közötti hídverésnek és véleménycserének. A
pincér is tudatában volt annak, hogy asztalánál többről volt szó, mint borivásról, hiszen a
bor nem kiváltója, hanem kísérője volt a mondanivalónak. Nem volt pap és nem volt bigott
hívő. Csak emberek voltak, akik életükről, gyönyörű szakmájukról komolyan beszélgettek.
Utálta a hőbörgést, kinyilatkoztatást, idegen eszmék bódult, elvtelen imádatát, a saját
maguktól megrészegülteket. Megvetette a kishitűséget, a lehorgasztott fejű somfordálást
Európába. „Európa ott van, ahol én vagyok” – mondta öntudattal.
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy nem csak a „Műhely szelleméről…” szóló 12 pontját ismerem, hanem az ahhoz tartozó eleven, plasztikus gondolatait is. Az emberépítésről
szólót szeretem leginkább, mert abból a többi 11 levezethető, és az bármely szakmára,
foglalkozásra vonatkoztatható. Több mint 25 éve tartó töretlen barátság-rokonszenv fűz
tanítványaihoz. Mindegyik különb lett tegnapi önmagánál.
Plesz Antallal soha nem dolgoztam együtt, mégis benne van a terveimben, házaimban.
Hatott rám, kitüntetett figyelmével, bízott bennem, ösztönzött és lelkesített. Eközben –
szinte észrevétlen – vállamra tette az építészpályával járó és az ifjabb építészgenerációk
iránti nyomasztó felelősséget.
Azt kívántuk, reméltük, hogy a 2010-ben megkezdett emlékkönyv betelik születésnapi
köszöntésekkel, és még sokáig él, ahogy azt egy cigány asszony megjósolta neki. Egyszer
régen kérdésemre nyomatékos hangsúlyozással azt válaszolta: „Én nem hiszem, én tudom,
hogy van Isten! Elég ránéznem egy hangyára!”
Drága Barátunk! Ő áldjon, és legyen veled most már mindörökké!

Plesz Tóni?!
Kocsis József
Ybl-díjas építész

Felnőtt férfikorom lelki és szellemi apja. A Mesteriskolán elkezdett fröccsök melletti beszélgetéseink a mai napig tartanak. Tóni a szakma ürügyén kapukat nyitott fel önmagunk,
az emberek és a világ felé. Életem minden lényeges helyzetében benne és jelen van. Mi
igyekszünk, ő kasszíroz. Ezt a fegyelmezett, odafigyelő, lényegre törő, derűs szellemiséget
igyekeztem továbbadni műhelyemben, Alföldi György barátomnak, Osváth Gábornak, és
jelenleg fiaimnak, Kocsis Barnabásnak és Kocsis Gáspárnak.

Lovassy László Gimnázium terve, modell | 1962

A művészetek világában fontos a kötődés, az indíttatás. Hallgasd a színészt, a szobrászt,
a festőt, mind sorolja mestereit, akiktől tanult, akiket becsül, akik példaképei, akik a tanítványt minősítik.
Az építésznek is fontos, ki pallérozta, ki volt a belsőépítésze. Szerencsés ember már az
egyetemen mesterére talál, de a többség sorozattermékként kerül ki, és kitanultan választ
magának mestert, mint az újrakeresztelők, aki megerősíti szakmai hitében.
Platón Akadémosz ligetében tanított, Jézus az Olajfák hegyén, Plesztóni vonaton, ivókban, baráti beszélgetések során. A mester és tanítvány viszony az intenzív szakaszban
gyakori szellemi együttlét volt, tanácsokkal konkrét feladatokhoz. Hangulati elemei néha
vaskosak voltak, de mindig szuggesztívek.

A Mesteriskola után a kapcsolat már csak alkalmi, panaszkodásos, kudarcok utáni
sebgyógyító dumásos. Sikerek esetén megtudni azok valódi értékét, elbizonytalanodáskor
megerősítések.
Aztán már csak futó találkozások, üléseken, szakmai fórumokon, nevezetes alkalmakkor.
Hogy milyen a viszony a többiekkel? Virtuális. Mindenki teszi a dolgát, tervez, tanít –
ahogy tanulta. Előfordul együttműködés a munkákban, összefogás egy akcióban, pályázaton.
Mi az, ami összeköt? Az a belső iránytű egy irányba mutat bennünk, amelynek pólusa a Mester.
Ma már olyan ez a műhely, mint a Brit Nemzetközösség, amelyet a király személye köt ös�sze. De ahogy a camberrai parlament belső udvarán az Ausztrál Államszövetség harminc
méteres árbocán lobogó zászló Londonba üzen, úgy jelzi összetartozásunkat Plesztóni
személye – ha már mindenáron meg kell fogalmazni, amit csak gondolunk, de úgy nem
olyan giccsesen emelkedett.

A Mester
és Műhelye
Kulcsár Attila DLA
Ybl-díjas építész

Plesz Antal halálára
Leginkább dór
oszloprend volt
a Parthenonban
körül állt minket,
összetartott
lehettünk templom.
Van akit architrávként
emelt magasba
néhányan frízben kaptak helyet
az arányokra ő figyelt,
nem vágyott timpanonra.
Most összedőlni látszik
a virtuális erősség
de mint fragmentum álltassuk
tovább magunkban
míg kimért idejünk van
azt az értékrendet, metrumot
amelyet Iktinoszként
örökségül hagyott
Akropoliszunkra.
Kulcsár Attila
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Magyar hangja
Plesz Antal
Szőke László
építész

A hetvenes évek közepén, az akkori Északterv igazgatói tárgyalójában találkoztam először Plesz Antallal. Az alkalom nem volt feszültségmentes. Az igazgató úr, néhai Kerepesi
Ferenc maga mellé vette a tervezővállalat alkalmasnak vélt embereit, hogy együtt fogadják az akkori építészhallgató egyetemistákat. Azt a feladatot kapta, hogy javítsa
az építésügy BAZ megyei káderellátottságát. Ennek meg is akart felelni. Nem volt kön�nyű a helyzete, a szakmai vezetőkön kívül a kor aktuális emberei is ott voltak az általa
meghívottak között, lavíroznia kellett. A feladat jellege miatt ott volt Bodonyi Csaba és
Ferencz István is mint a vállalat fiatal építészei. Kicsit később megjött (vagy hívatták?)
Plesz Antal is, akit a fiatal építészek vezetőjeként mutatott be az igazgató úr.
Ma már tudjuk, hogy hiba volt részünkről az egy-két évfolyammal felettünk járó Wéber
Lászlót szószólónkká tenni, hiszen ő a Kollektív Ház lakói között csak „jöttment” volt,
bár abban az időben társunk. Mondott valamit vágyainkról, meg a közösségről, amelyet
látszólag el is fogadtak. De Plesz Tóni nem. Beszélt a minőség forradalmáról. Ma már nem
tudom pontosan visszaidézni érzelemtől fűtött szavait. A lényeg az lehetett, hogy az építészet kapcsán ő emberépítéssel foglalkozik, nem nyájtereléssel. Ebben a helyzetben mi
voltunk a nyáj. (Jellemző emberismereti és egyéb fogyatékosságaimra, hogy szavait akkor
támadásnak, és nem tanításnak vettem.)
1977-ben megkezdődött Miskolcra településünk, jómagam 1978 őszén érkeztem a városba.
Ekkor ő már elköltözött, 1979-ben átadták a Bodonyi Csaba által tervezett Kollektív Házat.
A nyáj terelését tanítványaira hagyta. („Az ember a sorsával küzd, nem a körülményeivel.”)

Szökőkút-pályázat | Miskolc, 1969

Az ember
a sorsával
küzd, nem a
körülményeivel.

A következő mesteriskolás felvételin a ház lakói közül hatot vettek fel, akik közül hármat
eltávolítottak (?), egy pedig elment. Megalakult az Északtervben a MIM, azaz Mesteriskolás Műterem. Bodonyi Csaba és Ferencz István voltak a mesterek, Noll Tamás és Golda
János pedig a tanítványok, akik később mindketten Ybl-díjat kaptak. A Mesteriskola következő ciklusára négy akkori északterves – Pirity Attila, Horváth (Figura) Zoltán, Rudolf
Mihály, Gergely Katalin és jómagam nyertünk felvételt. Csatlakozott hozzánk a másik
Horváth (Medve) Zoltán és Szegedről Vesmás Péter. Vonzó volt a Plesz Antal, Bodonyi
Csaba, Ferencz István alkotta „mesterhármas”. Együtt dolgozásunk nem volt eredménytelen, de többekben ellenérzést, sőt félelmet is keltett. Meditz László Sopronban, az
Ikva partján, egy Kulacs nevű műintézetben meglátva asztaltársaságunkat megjegyezte:
„egységben az erőszak”. Talán önigazolásból, vagy talán az adott hely tiszteletének nekünk természetes, nekik érthetetlen volta miatt helyszínrajztervezőknek is hívtak minket
az egyébként művelt, sok esetben tehetséges társaink. A mesterek rangsorolták pályázatainkat. Nem akármilyen társaság volt ez: saját mestereinken kívül ide tartozott többek között Jánossy György, Molnár Péter, Makovecz Imre, Virág Csaba, Janáky István,
Reimholz Péter, Csontos Csaba. Keszthelyen, amikor már sokadszorra eredményesek voltunk, a mezőkövesdi Hadas településrész volt a feladat. Az ismertetések után Tóni csak
annyit mondott: „Látszik, hogy kendermagos a kakas”. Megoldódott a nyájterelés kontra
emberépítés ügy. Azóta Vesmás Péter és Rudolf Mihály is megkapta az Ybl-díjat.
1988-ban negyvenöt éves lett Bodonyi Csaba. Mi legyen az ajándék? Amikor Makovecz
Imre hasonló cipőben járt, irányításával éppen többnapos helyszínelésen voltunk Békésben. A Sarkadi Művelődési Ház előcsarnokában köszöntöttük őt a reggeli napindító alkalmával, valami iszonyú kerítésszaggató pálinkával. Csak azt lehetett kapni. Most azonban
otthon voltunk, és éppen videókat készítettünk. Így az ajándék egy videokazetta lett,
amelyen összegyűjtöttük Csaba összes írását, tervét, pályázati munkáját, épülő és átadott házait. Két hétig készítettük a kazettát a Kollektív Házban, Horváth (Figura) Zoltán
lakásán, Gyarmati Imre és Lohrmann Mária részvételével, négyesben. Minden nap, délutántól másnap hajnalig. Sok pálinka fogyott. Az anyag jó hosszú lett, de hang nem volt.
Úgy döntöttünk, legyen szöveg és zene is a filmhez, melynek címe Békés Csaba lett, utalva
Csaba akkori nagy munkájára, a békési nevelési központra és vágyunkra, hogy legyen békésebb a nem mindig feszültségmentes viszonyunk. Lohrmann Mária nagy érzékkel kínai
zenét választott, képi világot is készített hozzá. (Lao-ce, Hamvas Béla, Weöres Sándor
kötelező olvasmány volt.) Úgy döntöttünk, titokban lehívjuk Tónit, megmutatjuk neki a
filmet, és amit a látottakról mond, az lesz a hang a kép alatt. Elkezdődött a konspiráció: Tónit úgy kellett meghívni, hogy Csaba ne tudjon róla. A feladatot Csaba közvetlen

munkatársára, Anni nénire bíztuk, aki ismerte időbeosztását. Szerencsénk volt, mert országgyűlési képviselőként pénteken a Parlamentbe kellett mennie. Anni néni így hívhatta
Tónit, de Csaba meghallotta a telefont – ez okozott némi feszültséget. Csaba elutazott,
Tóni megérkezett. Figura lakására mentünk, ahol már minden elő volt készítve: a videó,
a mikrofon, a magnó, az asztalon hosszúnyakúak, meg mi négyen, leforrázva. Mindegy,
ha már így alakult, legalább mutassuk meg, mit csináltunk. Elkezdtük a vetítést, pár perc
és néhány pohár után bekapcsoltuk a magnót. Tóniból ömlött a szó, újraélte az egészet.
Nem lehetett nem felvenni. („Mikkamakka legyőzte önmagát.”)
Beszélt mindenről, amit a munkával kapcsolatban fontosnak tartott, a tanítványairól, és
persze nem hagyta szó nélkül egy ma már nevenincs milliárdos, akkor éppen miniszter
megjelenését egy átadási ünnepségen. Tóni jelenlétével, szavaival előhozta belőlünk jobbik énünket. Estére elkészült a felvétel, másnap összevágtuk, majd egy kis vetítés keretében átadtuk a tervezett, és mégis megszületett ajándékot.
Így lett a Békés Csaba c. film magyar hangja Plesz Antal.

Plesz Tóni puritán szobája először a csend és a nyugalom fellegvárának tűnt a San Marco
utcai háztetők felett. A reggeli kávétól az alkonyi búcsúzásig tartó beszélgetést azonban
rendre megszakították az ország minden részéből érkező telefonok. Ritkán volt egyedül.
Még ha távol is voltunk, Tóni ott volt minden jelentősebb eseményünkön: irodát avatott,
évfordulót ünnepelt, kiállítást nyitott meg. És ott van minden meglepő, megtisztelő felkérés és díj mögött is láthatatlanul. Nemcsak tanítványaira volt kíváncsi, annak kollégáira,
családjára és barátaira is. Ez a figyelem mindenki számára emlékezetes.
Egy szegedi látogatásáról hazaindulva el kellett érnie az utolsó vonatot. Az idő rövidsége
és az ügy fontossága vakmerő, de kézenfekvő megoldást szült: behajtva az állomásra, a
peronon végig, egészen a megfelelő vagonajtónál állt meg az autó. Az elképedt masiniszta
kérdésére „Nagy embert hozunk” volt a válasz.
„Jó, jó, de aztán gyorsan tűnjetek el!”

Mitropa Motel, Neubrandenburg,
nemzetközi tervpályázat, modell | 1968
I. díjas pályamű

Vesmás Péter DLA
Ybl-díjas építész,
az MMA levelező tagja

Mitropa Motel, Neubrandenburg,
nemzetközi tervpályázat, modell | 1968
I. díjas pályamű
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A hetvenes évek közepén, az akkori Északterv igazgatói tárgyalójában találkoztam először Plesz Antallal. Az alkalom nem volt feszültségmentes. Az igazgató úr, néhai Kerepesi
Ferenc maga mellé vette a tervezővállalat alkalmasnak vélt embereit, hogy együtt fogadják az akkori építészhallgató egyetemistákat. Azt a feladatot kapta, hogy javítsa
az építésügy BAZ megyei káderellátottságát. Ennek meg is akart felelni. Nem volt kön�nyű a helyzete, a szakmai vezetőkön kívül a kor aktuális emberei is ott voltak az általa
meghívottak között, lavíroznia kellett. A feladat jellege miatt ott volt Bodonyi Csaba és
Ferencz István is mint a vállalat fiatal építészei. Kicsit később megjött (vagy hívatták?)
Plesz Antal is, akit a fiatal építészek vezetőjeként mutatott be az igazgató úr.
Ma már tudjuk, hogy hiba volt részünkről az egy-két évfolyammal felettünk járó Wéber
Lászlót szószólónkká tenni, hiszen ő a Kollektív Ház lakói között csak „jöttment” volt,
bár abban az időben társunk. Mondott valamit vágyainkról, meg a közösségről, amelyet
látszólag el is fogadtak. De Plesz Tóni nem. Beszélt a minőség forradalmáról. Ma már nem
tudom pontosan visszaidézni érzelemtől fűtött szavait. A lényeg az lehetett, hogy az építészet kapcsán ő emberépítéssel foglalkozik, nem nyájtereléssel. Ebben a helyzetben mi
voltunk a nyáj. (Jellemző emberismereti és egyéb fogyatékosságaimra, hogy szavait akkor
támadásnak, és nem tanításnak vettem.)
1977-ben megkezdődött Miskolcra településünk, jómagam 1978 őszén érkeztem a városba.
Ekkor ő már elköltözött, 1979-ben átadták a Bodonyi Csaba által tervezett Kollektív Házat.
A nyáj terelését tanítványaira hagyta. („Az ember a sorsával küzd, nem a körülményeivel.”)
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A következő mesteriskolás felvételin a ház lakói közül hatot vettek fel, akik közül hármat
eltávolítottak (?), egy pedig elment. Megalakult az Északtervben a MIM, azaz Mesteriskolás Műterem. Bodonyi Csaba és Ferencz István voltak a mesterek, Noll Tamás és Golda
János pedig a tanítványok, akik később mindketten Ybl-díjat kaptak. A Mesteriskola következő ciklusára négy akkori északterves – Pirity Attila, Horváth (Figura) Zoltán, Rudolf
Mihály, Gergely Katalin és jómagam nyertünk felvételt. Csatlakozott hozzánk a másik
Horváth (Medve) Zoltán és Szegedről Vesmás Péter. Vonzó volt a Plesz Antal, Bodonyi
Csaba, Ferencz István alkotta „mesterhármas”. Együtt dolgozásunk nem volt eredménytelen, de többekben ellenérzést, sőt félelmet is keltett. Meditz László Sopronban, az
Ikva partján, egy Kulacs nevű műintézetben meglátva asztaltársaságunkat megjegyezte:
„egységben az erőszak”. Talán önigazolásból, vagy talán az adott hely tiszteletének nekünk természetes, nekik érthetetlen volta miatt helyszínrajztervezőknek is hívtak minket
az egyébként művelt, sok esetben tehetséges társaink. A mesterek rangsorolták pályázatainkat. Nem akármilyen társaság volt ez: saját mestereinken kívül ide tartozott többek között Jánossy György, Molnár Péter, Makovecz Imre, Virág Csaba, Janáky István,
Reimholz Péter, Csontos Csaba. Keszthelyen, amikor már sokadszorra eredményesek voltunk, a mezőkövesdi Hadas településrész volt a feladat. Az ismertetések után Tóni csak
annyit mondott: „Látszik, hogy kendermagos a kakas”. Megoldódott a nyájterelés kontra
emberépítés ügy. Azóta Vesmás Péter és Rudolf Mihály is megkapta az Ybl-díjat.
1988-ban negyvenöt éves lett Bodonyi Csaba. Mi legyen az ajándék? Amikor Makovecz
Imre hasonló cipőben járt, irányításával éppen többnapos helyszínelésen voltunk Békésben. A Sarkadi Művelődési Ház előcsarnokában köszöntöttük őt a reggeli napindító alkalmával, valami iszonyú kerítésszaggató pálinkával. Csak azt lehetett kapni. Most azonban
otthon voltunk, és éppen videókat készítettünk. Így az ajándék egy videokazetta lett,
amelyen összegyűjtöttük Csaba összes írását, tervét, pályázati munkáját, épülő és átadott házait. Két hétig készítettük a kazettát a Kollektív Házban, Horváth (Figura) Zoltán
lakásán, Gyarmati Imre és Lohrmann Mária részvételével, négyesben. Minden nap, délutántól másnap hajnalig. Sok pálinka fogyott. Az anyag jó hosszú lett, de hang nem volt.
Úgy döntöttünk, legyen szöveg és zene is a filmhez, melynek címe Békés Csaba lett, utalva
Csaba akkori nagy munkájára, a békési nevelési központra és vágyunkra, hogy legyen békésebb a nem mindig feszültségmentes viszonyunk. Lohrmann Mária nagy érzékkel kínai
zenét választott, képi világot is készített hozzá. (Lao-ce, Hamvas Béla, Weöres Sándor
kötelező olvasmány volt.) Úgy döntöttünk, titokban lehívjuk Tónit, megmutatjuk neki a
filmet, és amit a látottakról mond, az lesz a hang a kép alatt. Elkezdődött a konspiráció: Tónit úgy kellett meghívni, hogy Csaba ne tudjon róla. A feladatot Csaba közvetlen

munkatársára, Anni nénire bíztuk, aki ismerte időbeosztását. Szerencsénk volt, mert országgyűlési képviselőként pénteken a Parlamentbe kellett mennie. Anni néni így hívhatta
Tónit, de Csaba meghallotta a telefont – ez okozott némi feszültséget. Csaba elutazott,
Tóni megérkezett. Figura lakására mentünk, ahol már minden elő volt készítve: a videó,
a mikrofon, a magnó, az asztalon hosszúnyakúak, meg mi négyen, leforrázva. Mindegy,
ha már így alakult, legalább mutassuk meg, mit csináltunk. Elkezdtük a vetítést, pár perc
és néhány pohár után bekapcsoltuk a magnót. Tóniból ömlött a szó, újraélte az egészet.
Nem lehetett nem felvenni. („Mikkamakka legyőzte önmagát.”)
Beszélt mindenről, amit a munkával kapcsolatban fontosnak tartott, a tanítványairól, és
persze nem hagyta szó nélkül egy ma már nevenincs milliárdos, akkor éppen miniszter
megjelenését egy átadási ünnepségen. Tóni jelenlétével, szavaival előhozta belőlünk jobbik énünket. Estére elkészült a felvétel, másnap összevágtuk, majd egy kis vetítés keretében átadtuk a tervezett, és mégis megszületett ajándékot.
Így lett a Békés Csaba c. film magyar hangja Plesz Antal.

Plesz Tóni puritán szobája először a csend és a nyugalom fellegvárának tűnt a San Marco
utcai háztetők felett. A reggeli kávétól az alkonyi búcsúzásig tartó beszélgetést azonban
rendre megszakították az ország minden részéből érkező telefonok. Ritkán volt egyedül.
Még ha távol is voltunk, Tóni ott volt minden jelentősebb eseményünkön: irodát avatott,
évfordulót ünnepelt, kiállítást nyitott meg. És ott van minden meglepő, megtisztelő felkérés és díj mögött is láthatatlanul. Nemcsak tanítványaira volt kíváncsi, annak kollégáira,
családjára és barátaira is. Ez a figyelem mindenki számára emlékezetes.
Egy szegedi látogatásáról hazaindulva el kellett érnie az utolsó vonatot. Az idő rövidsége
és az ügy fontossága vakmerő, de kézenfekvő megoldást szült: behajtva az állomásra, a
peronon végig, egészen a megfelelő vagonajtónál állt meg az autó. Az elképedt masiniszta
kérdésére „Nagy embert hozunk” volt a válasz.
„Jó, jó, de aztán gyorsan tűnjetek el!”

Mitropa Motel, Neubrandenburg,
nemzetközi tervpályázat, modell | 1968
I. díjas pályamű

Vesmás Péter DLA
Ybl-díjas építész,
az MMA levelező tagja

Mitropa Motel, Neubrandenburg,
nemzetközi tervpályázat, modell | 1968
I. díjas pályamű
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Ples z Tóni emlékére

Plesz Antal Kovács Ágnes, Csontos Györgyi,
Csaba Katalin és Kocsis József
társaságában a Kerék vendéglőben

Kovács Ágnes

„Az ember olyan, mint egy egynyári növény:
T A V A S Z , N Y ÁR , Ő S Z . ”

építész

A természet forgószínpada háromhavonta változik – a szellemi műhelyben tanult ember
kilép a statikus gondolkodásból, hogy többszólamúan zengve, ösztönös életerővel, katarzisban alkosson.
Mesterünk magasan engedett: röpüljünk, szabadon. Akár a gyermeket, játszani hagyott
bennünket, látni akarta örömünk, közben pedig egyenként kíváncsi volt reánk. A fehér asztal mellett ülve, védett öbölként közösségbe fogott minket, figyelte szárnycsapásainkat,
csiszolta ítélőképességünket, hallani akarta a belülről fakadó okozati összefüggéseinket.
Szelíden tanított. Őszinte, természetes érdeklődése elevenné tette rejtett késztetéseink, a
kristálytiszta, hierarchikusan felépített gondolatai pedig barázdát véstek értelmünkbe és
szívünkbe. Mintát adott, hogy röpke életidőnk humorral, boldogan teljék, és a feladatok
ürügyén merjünk magasra emelkedni.
A teremtés katarzisa mély ünnep, lelki megtisztulás – időtlenség.

Kapy Jenő DLA
Ybl-díjas építész

Balatonfelvidéki kirándulás
az Ybl Miklós Főiskola oktatóival

Tóni bác si
Nem tudom, miért bácsiztam régebben is (10-15 év volt köztünk), talán mert volt benne
valami tanító bácsis. Emlékszem: egy Kerék-születésnapon vittem neki (nagy büszkén)
ajándékul egy képet, amit én festettem; egy olajkép volt, az egyik általam legjobbnak ítélt
kis kép. Később elmondta (évekig üléseztünk együtt a BÉK minősítő bizottságában, voltak
ott fontos beszélgetések is), hogy nem szereti az ún. festő-építészeket, meg is nevezett
néhányat, mert az építészet nem festészet. Hitt a szigorú rációban, a logikus, tiszta használati építészet elsőbbségében. Aztán meghívtam az Ybl Miklós Főiskola posztgraduális képzésére, ott diplomázókat korrigált (a Kerék-tanszéken). Mindenki rajongott érte,
nagyon tudott bánni az emberekkel. Tudtam ezt, mert a Mesteriskolán is – saját tanítványain kívül –, képes volt begyűjteni szinte az egész tankört. Komoly képpel hallgattuk
történeteit a nagy mesterekről, a hozzájuk köthető etikus – saját szóhasználatával – úri
viselkedésmódról (ami mára kiveszett – mondta). Pedagógiájának alapvetése az ember-nevelés volt, elsősorban egy – minden szempontból – önmagát is meghaladni képes emberré
kell válnia az építészinasnak (ahogyan ő nevezett minket), ha valóban gyakorolni akarja
ezt a nagyon összetett, bonyolult, ugyanakkor néhány egyszerű képlettel leírható szakmát.
Gondolom, neves, azóta egytől egyig Ybl-, illetve Kossuth-díjas tanítványai bőven és részletekbe menően írnak majd emberformáló módszereiről. Magam nem tartoztam a szűkebb
tanítványi körhöz, de ma is tudok idézni tőle, és baráti beszélgetésekben gyakran bukkannak fel fontos gondolatai.

Életemben egyszer találkoztam vele, Reischl Gábor társaságában, Ybl főiskolás hallgatókkal. Addig csak anekdotákat hallottam róla, már nem is tudom, ki mesélte, hogyan kezdett
ifjú titánként Plesz Tóni műtermében dolgozni. Az első nap a kezdő építész várta a Mestertől a Nagy Feladatot. Tónitól meg is kapta: „Fiam, menj, hozz egy üveg pálinkát!” Az ifjú
lelkesen elrohant, és szégyellt rákérdezni, pénzt miért nem kapott hozzá. Megszerezte az
italt, és másnap lelkesen várta az új feladatot. A feladat másnap is ugyanaz volt. Az ifjú
némileg csökkent lelkesedéssel vette nyakába a várost, pénze elfogyott, de kölcsönkért,
megoldotta a feladatot. Várta a harmadik nap reggelét, az új feladatot. De a feladat
ugyanaz volt. Az ifjú növekvő kétségbeeséssel, lopva-csalva-ígérgetve, de megszerezte az
italt. És ez így ment, ki tudja, meddig…
A beavatás az életbe próbatételeken át vezet. Ezt a Mester jól tudta.
A fiatalokat tisztelte és szerette. Híres mondása: „Nincs korkülönbség, csak kor és különbség.” Ezzel egybecseng az a titok, amit azon az egy alkalmon, amikor – „véletlenül”
épp egy kiskocsmában, az újpesti Népszigeten – beszélgethettem vele, árult el nekem. Azt
mondta: „A fiatalok állandóan kérdeznek. De tudod, miért kérdeznek? Nem azért, mintha
nem tudnák. Ők már mindent tudnak, csak le akarják ellenőrizni, hogy amit tudnak, az
valóban úgy van-e.”
Mély bölcsesség rejlik e szavakban. Ki tudja, ki az öregebb? Aki velünk szemben ül, lehet,
hogy Aiónokkal öregebb, mint mi, vagy épp fordítva? Ki tudhatja? Ki az, aki ilyen bölcsesség kimondására képes, ki az, aki ezt tette élete középpontjává, a fiatalokkal való törődést?
Ő volt Plesz Tóni, a Mester.

Plesz Antal, Tóni bá’ konzulensként, vagy akár riportalanyként, az esszenciális információátadás fáradhatatlan mestere volt. Szerencsés, aki (fel)idézheti – e hasábokon csakúgy, mint a mindennapok örökös válaszútjainál…

Ertsey Attila DLA
építész

Plesz Antal köszöntése a Kerék vendéglőben,
80. születésnapja alkalmából

Csontos Györgyi DLA
építész

„Az üres tér érdekében építjük körül a teret.”
„Ha az ember egy szakmát megtanul hivatalosan, tartozik a mindenkori rendelkezésre
álló anyagokat, szerkezeteket és építési szokásokat felhasználni. De érdeklődésre csak
az a többlet tarthat számot, amit a technika fejlesztése során, azonos feltételek között
az ember létre tud hozni.”
„Azért kell dolgoznod, hogy megtanuljál játszani. Attól kezdve minden feladat ürügy – és
te vagy az ura a helyzetnek, nem pedig szolgája.”
„Mondják, hogy házat kell építeni, de mindenekelőtt embert kell építeni – akinek, akivel,
akiért építjük.”
„Attól mű valami, hogy van ritmusa, tehát energiája van, és mozog az energia. Ritmus,
arány és dallam – ez az ember tulajdonképpen.”
( C s o n t o s G y ö r g y i – C s o n t o s J á n o s : T i z e n k é t k ő m í v e s , TER C , B u d a p e s t , 2 0 0 6 )

Ta n á r a im m e s t e r e
Plesz Antal építész tanáraimnak (Bodonyi Csabának és Ferencz Istvánnak) mestere. Ez
önmagában egy komoly szakmai-rokoni szál. Még ennél is bonyolultabb kapcsolatom a
nagymesterhez. A róla szóló könyvből (Vallomások – sorozat, Kijárat Kiadó, Budapest,
2004) tudtam meg, hogy édesanyját Rudolf Teréziának hívták. Innentől kezdve biztos
vagyok benne, hogy rokonságban vagyunk, ha másképp nem, valamiféle névrokonságban.
Sásdon gyerekeskedett (később ott lett díszpolgár). Valamikor a pécsi Felső Építőipari
Technikum elvégzése után Komlón az aknamélyítésnél dolgozott – segédmunkásként.
Motorozott Sásd és Komló közt. Egy hatalmas motorbalesete után egy komlói orvos ös�szevarrta. Hosszan dicsérte az orvost és Komlót, mikor megtudta, hogy ott töltöttem a
60-as évek elejét.
Én sokszor szálltam át a sásdi vasútállomáson, meséltem neki, hogy az akkor csúcsvontatónak számító 424-es szélvédős gőzmozdony vaskereke hogy lapította a fémpénzeket.
Miskolc, 2015. május 19-én, Ivó napján

Rudolf Mihály DLA
Ybl-díjas építész,
az MMA rendes tagja
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Ples z Tóni emlékére

Plesz Antal Kovács Ágnes, Csontos Györgyi,
Csaba Katalin és Kocsis József
társaságában a Kerék vendéglőben

Kovács Ágnes

„Az ember olyan, mint egy egynyári növény:
T A V A S Z , N Y ÁR , Ő S Z . ”

építész

A természet forgószínpada háromhavonta változik – a szellemi műhelyben tanult ember
kilép a statikus gondolkodásból, hogy többszólamúan zengve, ösztönös életerővel, katarzisban alkosson.
Mesterünk magasan engedett: röpüljünk, szabadon. Akár a gyermeket, játszani hagyott
bennünket, látni akarta örömünk, közben pedig egyenként kíváncsi volt reánk. A fehér asztal mellett ülve, védett öbölként közösségbe fogott minket, figyelte szárnycsapásainkat,
csiszolta ítélőképességünket, hallani akarta a belülről fakadó okozati összefüggéseinket.
Szelíden tanított. Őszinte, természetes érdeklődése elevenné tette rejtett késztetéseink, a
kristálytiszta, hierarchikusan felépített gondolatai pedig barázdát véstek értelmünkbe és
szívünkbe. Mintát adott, hogy röpke életidőnk humorral, boldogan teljék, és a feladatok
ürügyén merjünk magasra emelkedni.
A teremtés katarzisa mély ünnep, lelki megtisztulás – időtlenség.

Kapy Jenő DLA
Ybl-díjas építész

Balatonfelvidéki kirándulás
az Ybl Miklós Főiskola oktatóival

Tóni bác si
Nem tudom, miért bácsiztam régebben is (10-15 év volt köztünk), talán mert volt benne
valami tanító bácsis. Emlékszem: egy Kerék-születésnapon vittem neki (nagy büszkén)
ajándékul egy képet, amit én festettem; egy olajkép volt, az egyik általam legjobbnak ítélt
kis kép. Később elmondta (évekig üléseztünk együtt a BÉK minősítő bizottságában, voltak
ott fontos beszélgetések is), hogy nem szereti az ún. festő-építészeket, meg is nevezett
néhányat, mert az építészet nem festészet. Hitt a szigorú rációban, a logikus, tiszta használati építészet elsőbbségében. Aztán meghívtam az Ybl Miklós Főiskola posztgraduális képzésére, ott diplomázókat korrigált (a Kerék-tanszéken). Mindenki rajongott érte,
nagyon tudott bánni az emberekkel. Tudtam ezt, mert a Mesteriskolán is – saját tanítványain kívül –, képes volt begyűjteni szinte az egész tankört. Komoly képpel hallgattuk
történeteit a nagy mesterekről, a hozzájuk köthető etikus – saját szóhasználatával – úri
viselkedésmódról (ami mára kiveszett – mondta). Pedagógiájának alapvetése az ember-nevelés volt, elsősorban egy – minden szempontból – önmagát is meghaladni képes emberré
kell válnia az építészinasnak (ahogyan ő nevezett minket), ha valóban gyakorolni akarja
ezt a nagyon összetett, bonyolult, ugyanakkor néhány egyszerű képlettel leírható szakmát.
Gondolom, neves, azóta egytől egyig Ybl-, illetve Kossuth-díjas tanítványai bőven és részletekbe menően írnak majd emberformáló módszereiről. Magam nem tartoztam a szűkebb
tanítványi körhöz, de ma is tudok idézni tőle, és baráti beszélgetésekben gyakran bukkannak fel fontos gondolatai.

Életemben egyszer találkoztam vele, Reischl Gábor társaságában, Ybl főiskolás hallgatókkal. Addig csak anekdotákat hallottam róla, már nem is tudom, ki mesélte, hogyan kezdett
ifjú titánként Plesz Tóni műtermében dolgozni. Az első nap a kezdő építész várta a Mestertől a Nagy Feladatot. Tónitól meg is kapta: „Fiam, menj, hozz egy üveg pálinkát!” Az ifjú
lelkesen elrohant, és szégyellt rákérdezni, pénzt miért nem kapott hozzá. Megszerezte az
italt, és másnap lelkesen várta az új feladatot. A feladat másnap is ugyanaz volt. Az ifjú
némileg csökkent lelkesedéssel vette nyakába a várost, pénze elfogyott, de kölcsönkért,
megoldotta a feladatot. Várta a harmadik nap reggelét, az új feladatot. De a feladat
ugyanaz volt. Az ifjú növekvő kétségbeeséssel, lopva-csalva-ígérgetve, de megszerezte az
italt. És ez így ment, ki tudja, meddig…
A beavatás az életbe próbatételeken át vezet. Ezt a Mester jól tudta.
A fiatalokat tisztelte és szerette. Híres mondása: „Nincs korkülönbség, csak kor és különbség.” Ezzel egybecseng az a titok, amit azon az egy alkalmon, amikor – „véletlenül”
épp egy kiskocsmában, az újpesti Népszigeten – beszélgethettem vele, árult el nekem. Azt
mondta: „A fiatalok állandóan kérdeznek. De tudod, miért kérdeznek? Nem azért, mintha
nem tudnák. Ők már mindent tudnak, csak le akarják ellenőrizni, hogy amit tudnak, az
valóban úgy van-e.”
Mély bölcsesség rejlik e szavakban. Ki tudja, ki az öregebb? Aki velünk szemben ül, lehet,
hogy Aiónokkal öregebb, mint mi, vagy épp fordítva? Ki tudhatja? Ki az, aki ilyen bölcsesség kimondására képes, ki az, aki ezt tette élete középpontjává, a fiatalokkal való törődést?
Ő volt Plesz Tóni, a Mester.

Plesz Antal, Tóni bá’ konzulensként, vagy akár riportalanyként, az esszenciális információátadás fáradhatatlan mestere volt. Szerencsés, aki (fel)idézheti – e hasábokon csakúgy, mint a mindennapok örökös válaszútjainál…

Ertsey Attila DLA
építész

Plesz Antal köszöntése a Kerék vendéglőben,
80. születésnapja alkalmából

Csontos Györgyi DLA
építész

„Az üres tér érdekében építjük körül a teret.”
„Ha az ember egy szakmát megtanul hivatalosan, tartozik a mindenkori rendelkezésre
álló anyagokat, szerkezeteket és építési szokásokat felhasználni. De érdeklődésre csak
az a többlet tarthat számot, amit a technika fejlesztése során, azonos feltételek között
az ember létre tud hozni.”
„Azért kell dolgoznod, hogy megtanuljál játszani. Attól kezdve minden feladat ürügy – és
te vagy az ura a helyzetnek, nem pedig szolgája.”
„Mondják, hogy házat kell építeni, de mindenekelőtt embert kell építeni – akinek, akivel,
akiért építjük.”
„Attól mű valami, hogy van ritmusa, tehát energiája van, és mozog az energia. Ritmus,
arány és dallam – ez az ember tulajdonképpen.”
( C s o n t o s G y ö r g y i – C s o n t o s J á n o s : T i z e n k é t k ő m í v e s , TER C , B u d a p e s t , 2 0 0 6 )

Ta n á r a im m e s t e r e
Plesz Antal építész tanáraimnak (Bodonyi Csabának és Ferencz Istvánnak) mestere. Ez
önmagában egy komoly szakmai-rokoni szál. Még ennél is bonyolultabb kapcsolatom a
nagymesterhez. A róla szóló könyvből (Vallomások – sorozat, Kijárat Kiadó, Budapest,
2004) tudtam meg, hogy édesanyját Rudolf Teréziának hívták. Innentől kezdve biztos
vagyok benne, hogy rokonságban vagyunk, ha másképp nem, valamiféle névrokonságban.
Sásdon gyerekeskedett (később ott lett díszpolgár). Valamikor a pécsi Felső Építőipari
Technikum elvégzése után Komlón az aknamélyítésnél dolgozott – segédmunkásként.
Motorozott Sásd és Komló közt. Egy hatalmas motorbalesete után egy komlói orvos ös�szevarrta. Hosszan dicsérte az orvost és Komlót, mikor megtudta, hogy ott töltöttem a
60-as évek elejét.
Én sokszor szálltam át a sásdi vasútállomáson, meséltem neki, hogy az akkor csúcsvontatónak számító 424-es szélvédős gőzmozdony vaskereke hogy lapította a fémpénzeket.
Miskolc, 2015. május 19-én, Ivó napján

Rudolf Mihály DLA
Ybl-díjas építész,
az MMA rendes tagja
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Vadász Bence
Ybl-díjas építész

A zsámbéki premontrei romtemplom
megújítási terve, 2001

Nekem nem beszéltél soha építészetről
Nekem nem beszéltél soha építészetről. Inkább minden másról. Emberekről, korokról, estékről, borokról. Egyszer közel hajoltál, és azt súgtad, hogy nem megmondani kell, hanem
kérdezni. Meg mesélni.
És elvittél a Kerék vendéglőbe Óbudán. És ittunk egy kis bort, és anekdotáztál Óbudáról
és a kocsmáról, a falon lévő hatalmas régi fotókról. És meséltél régi időkről, barátokról és
nagy beszélgetésekről.
És a fiatal apámról is meséltél és nagypapáról, hol ironikusan, hol tárgyilagosan, de mindig szikár szeretettel.
És közben az a huncut mosoly a szájad szegletében.
Meg a szemed. Az átható tekintet éles komolyságát szelídítő gunyoros ráncocskák.
Meg aztán a telefonjaid. Hogy bizonyos Iksz-Ipszilont keresel, aki hasonlít egy építészre,
na mindegy, jó leszek én is. De hogyhogy már ébren vagyok, minek ez a rohanás…, és hogy
van az a rosszéletű apám?
És még a telefonban is hallatszott minden alkalommal, ahogy mosolyogsz. Azt is mondtad, hogy ha fáj a hasam, inkább igyak sört, mert az lúgos, de erről ne beszéljek senkinek,
mert titok.
És később, már betegen, rendezett kis szobádban a negyediken. Az asztalodnál, kávé mellett, távolba révedve azok a már teljesen lecsupaszított, tiszta mondatok. De még akkor
is, minden szomorkás összefoglaló megállapításodban életesszenciaként ott mocorgott a
gyógyító humor és az önirónia.
Hisz mindenre volt elixíred.
Azt mondtad egyszer, hogy az ember öregkorára megtanul ott viszketni, ahol vakarózni tud.
Több generációnak voltál a csodadoktora.
Most mindannyian gyógyszer nélkül maradtunk.
Tóni bátyám – nagyon hiányzol!
A teremtés katarzisa mély ünnep, lelki megtisztulás – időtlenség.

Gyerekek, higgyétek el, Magyarország nem volt,
hanem Plesz!
Vadász György DLA
Ybl-, Kossuth- és Prima
Primissima díjas építész

Tóninak , ak i volt , ak i van, é s ak i ör ök ké Ples z!
Istenem után három férfiember emelte magasba hitemet és felnőtt férfi életemet. Édesapám, Vadász Mihály építész, aki felejthetetlen és egyedülálló. Gyermek- és fiatal éveim,
és egész életem meghatározó alakja. Embersége, humora, nyugalma és mindig hívő, csak
a jót látó, a jóságban, a szeretetben hinni akaró, mosolygó emléke irányítja lépteimet.
Kiss Sándor, Munkácsy-díjas érdemes művész szobrász, aki szintén derűjével, művészetével erősített hitével és végtelen, adakozó, igaz szeretetével, együtt munkálkodásunk
boldog perceivel, óráival, évei váratlan csodáival ajándékozott meg.
És, és… Plesz Antal, építészem, Plesz Tónim, aki Jónás prófétaként a cethal gyomrából is
tudta erősíteni barátait, tanítványait, hívő embereit, hogy „minden az emberépítéssel kezdődjék”, zene, építészet, irodalom, tánc, a templom és a virág, a világ, Isten felismerése.
„Nyitni kell, lelki kapuinkat!”
Még fiatal mesteriskolás korában mondta tréfás, soha nem felejthető mondatát:
„Gyerekek, higgyétek el, Magyarország nem volt, hanem Plesz!”
Tónikánk!
Kinyitottuk kapuinkat!
Örök híved és barátod

Karácsonyi emlék Plesz Antallal

Radványi György DLA

Legutolsó karácsonyi látogatásom emlékét őrzöm, amikor mint évek óta, pár percre megálltam nála Hegyalja üdvözletével, évi munkáim összefoglalójával, s valami apró írásommal. Megörült, leültetett és ajándék leckét kaptam az építészről, az építészetről!

Ybl-díjas építész

Azután, amikor azt mondta, hogy te franciás vagy, ugye, lányom beszéli ezt a szép nyelvet,
kérdezett: hogy is kerültél kapcsolatba a franciákkal? S mint találkozásainkkor máskor is,
meghallgatta Szedő Szeverin karmelita szerzetestől vett franciaóráim történetét.
Négy gyereked van – igaz? És jól kijöttök az asszonnyal? Az nagyon fontos! S mi van
a kedves újhelyi orvos házaspárral? Sok szép emlékem fűződik a velük töltött időkhöz!
Mondd meg nekik legközelebb, nem felejtem őket! De te se felejtsd elmondani! Persze
sokat jársz arra, visznek a munkáid, ez így jó! De legyen mindig időd magadra!
A szemben lévő ablakokban már sorra gyulladtak a karácsonyi fények, amikor felálltunk.
Majd, mint a legfontosabb, ami épp akkor jutott eszébe, s ami persze sosem maradt el:
Ne felejtsd megsimogatni kis druszám fejét! Szeretem, amikor Antal fiad veszi fel telefonodat, jókat szoktam vele beszélgetni, hát ölelem!
2014
Nem számítok tanítványának, mint sokan, akikkel összekötötték tervezőirodai évek, s
akik ezt joggal, büszkén említik. Apám volt a közvetlen kapocs, nagy ipari létesítmények
tervező főmérnöke, akivel becsülték egymást. Beszélgetéseink az Ybl-díjam átadását
követő kézszorítás után kezdődtek. Számon tartott, biztatását és elismerését élveztem
egyetemi éveimmel, előmenetelemmel, munkáimmal kapcsolatban! Lehet ennél több?
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Ybl-díjas építész

A zsámbéki premontrei romtemplom
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A Gyémántember
Balogh Balázs
Ybl- és Széchenyi-díjas építész,
egyetemi tanár

Az Óbudai Katonai
Amfiteátrum
avatóünnepi műsora
(Tervezet)
Délelőtt: Matiné keretében még
egyszer lesz Budán kutyavásár
Délben: Lukulluszi ebéd
a környező kocsmákban
nektár nedűkkel
Délután: Gladiátorjátékok
politikusokkal és oroszlánokkal
Első fordulóban
kormánypárti politikusok
ellenzékiekkel
Második fordulóban
mint fent, a győztesek oroszlánokkal
megerősítve mindkét oldalon
Harmadik fordulóban
a maradék politikusok éhes
oroszlánokkal
Negyedik fordulóban
záróünnepség, a győztes politikusok
dicsőítése, babérkoszorúzása,
a hatalom jelvényeinek átadása
Este: Hetérák és hedonisták
bacchanáliája, Bacchus borokkal,
majd édelgés, ejtőzés,
(vég)elgyengülésig
A Nagyérdeműt szeretettel várja
a Széplelkű Óbudai Rendőrség
Plesz Antal 2001

Emlékezés Plesz Antalra
– Megjött a Gyémántember – mondta jelentőségteljes hanghordozásával Tuta, alias
Balogh István professzor úr, a Műegyetem Rajzi Tanszékének vezetője. Nem tudván
mire vélni ezt, csak tébláboltam a szobában, ahová hamarosan belépett egy láthatóan a
„Főnökkel” évszázados, bizalmas viszonyban lévő „Valaki”, aki vizslató-fürkésző tekintetét
először régi barátjára, majd rám vetette.
Hamiskás mosoly és hanghordozás kíséretében röviden így szólt:
– Szóval te vagy az a híres…
Úgy éreztem magam, mint Bogáncs érezhette magát Fekete István híres regényében, egyáltalán nem sértve a pulira aposztrofált párhuzamon, mert tudtam, hogy ez, igaz, hogy meghatározhatatlan, de rangot jelent. Kedvesen megveregette a vállamat, majd Tutához fordult:
– Mi újság a becsületünkkel?
A válasz megnyugtatta: – A régi, akárcsak úgy egyébként minden. Ez volt az „antré”, majd
jött a többi. Bár „lakóterves” voltam, nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget annak, hogy ki kivel tűnt el a műtermeket elválasztó beépített szekrényben, és mit válaszolt
X. Z.-nek, amikor azt találta mondani, hogy…
Plesz Tóni – ma már csak Tóni bácsit mondok, mert ez áll a nyelvemre, ha kedves egyéniségére gondolok – ha nem is túl gyakori, de meglehetősen rendszeres vendég lett nálunk,
a rajzi tanszéken. Akkor még nem tudtam, hogy IKON, csak azt, hogy egy nagyon nyílt,
őszinte – félreértés ne essék –, az építészek között ritka jelenség. A Steindl-díj kapcsán
egy szintén elismert pályatársa a „legmesterhabitusabb magyar építésznek” nevezte.
Egy idő után rákérdeztem Tutánál, a „Főnöknél”, hogy mitől is Gyémántember ő.
– Mert olyan, mint a metronóm. Az abszolút viszonyítási pont. Az Északi- és a Déli-sark
egyszerre. A –237 Celsius-fok az univerzumban.
Nagyon becsületes, meg is mondta mindig a magáét, és meg is adta mindennek mindig az
árát. Irtó invenciózus volt, és fantasztikus fizikum. A bányában is dolgozott…
Teltek az évek, és Plesz Tóni nem változott. Azaz kissé kezdett bicegni. Kérdeztem, miért.
– Tudod, volt egy motorbalesete, a térdét elkapta egy villanypózna, valahogy összefoltozták, de azért maradt még…
Azután Tóni bácsi rendszertelenül, de megjelent, mindig „létszámellenőrzést” tartott.
Konstatálta, amit kellett, majd elmerült a közös emlékek felelevenítésében Tutával, amelyek szégyenszemre nekem semmit sem mondtak.
Amit nekem is elmondott: „Nem volt szerencsém…, ha agyonütöm, kapok 15 évet. Egy jó
ügyvéd – 12. Jó magaviselet… felezik… A per alsó hangon minimum két év. Szóval: szabadulnék…”
Aztán bekerültem a „körbe”. San Marco utca, Kerék vendéglő, miegymás. Ami feltűnt:
mindenki szerette és tisztelte. Nem alanyi jogon, hanem „tényleg”. Ha meglátta a pincér,
rögtön kérdezte: „Mit hozhatok Tóni bácsi? A szokásosat?”
Próbáltam kisegíteni: sört vagy bort? Elkerekedett szemmel nézett rám, némi műfelháborodással.
– Józan vagy? Száraz fehér! A ser meg a munka: kikezdi a jellemet! Tartózkodj mindkettőtől!
Nem vettem komolyan a verdiktet, de azért „száraz fehéret” kértem ki…
„A tett halála az okoskodás” alapon gyakran megengedtem magamnak a kérdést:
– Mit csinálsz, Tóni bácsi?
– Ki vagy te, hogy faggatsz engem? – mondta erre.
– Ritka kincs, megbízható ellenség – hangzott a válasz, mert úgyis tudtam, hogy csak
fürdőzik az évődésben.
– Beszéltünk rólad Tutával. Mondta a múltkor, hogy látott egy csíkot! Hozzám is ritkán
jössz. Megvagy még? Majd küldj fényképet magadról!

Alkotás nincs humor nélkül.

Amikor kivittem épülő házunkhoz, csendesen körbenézett. „Jobban is szeretem most, amikor még csak a csontváz van meg. Többet mutat. Majd csinálj nekem egy szobát. Nem kell
nagy, csak egy olyan… Szóval érted” – mondta.
Egy időben rendszeres vendégünk volt a rajzi tanszék hagyományos karácsonyi ünnepségein. Mindig telt ház volt, ahol az ő meséi voltak – vele együtt – a középpontban.
Láthatóan élvezte, hogy történeteivel a székhez szögezte hallgatóságát. A főhősök mindig
azok az építészek voltak, akiknek a keze alatt felnőtt, vagy azok a tanítványai, akik az ő
„fészekalját” jelentették számára.
Telt az idő. A Kerék „messze lett”, mentem a San Marco utcába. Mindig kedvesen fogadott. Ápolt volt és vidám. Ami a leginkább megfogott: felesége, unokája, lánya rajongóaggódó szeretete. Egy ideig a „száraz fehér” járta. Azután a kávé. Ami nem változott: a
mélyreható tekintet, a méltóságteljes megjelenés, és a kisugárzás: a szeretet…
Sok mindenről beszéltünk, nagyon büszke volt mindenekelőtt tanítványaira – vagy ahogy
ő mondta –, a „fészekaljára”. Ha rákérdeztem, mi van velük, mindig azt mondta: „Marakodnak, mint a kölyökmacskák. De ez így van jól! Teljesen természetes.” Ugyanez volt a
válasz, ha némi aktuál „tréfa”, visszásság került a felszínre.
Más vonatkozásban: „Ne tartozz oda! Semmi keresnivalód nincs ott! Te egy professzor
vagy! (Ott, azon a másik helyen alapfeltétel a tehetségtelenség!) Mindent megtehetsz!
Tudod, mi van a birtokodban? Fantasztikus csapatod van, még megvannak?” Majd a családra térve át: „Jóban vagy a feleségeddel? Hát a hízelgő kismacskával mi van?” Közben
bejött a felesége, finomságokat kínálva. „Ne tartóztasd magad – mondta Tóni bácsi –,
ez a bátyám pálinkája!” A velős kínálás után következett a formai logika – logikai forma,
majd az ókori görög erények, amelyeket sárba taposott Róma.
„A két legfontosabb erényt, a mentálhigiénét és az oktatást tették tönkre. Nézd meg a
színházaikat. A görög félkaréjos, egyik oldala szabad. A római bezárta, amfiteátrumot
csinált belőle, nincs menekvés. Oda a demokrácia.”
Trónszékét patinás építésztervezői attribútumok, vonalzók, szögmérők, pauszok, papírok
vették körül.
Nagyon büszke volt egyik ötletére, a közeli óbudai Amfiteátrum revitalizációjára készített
tervre, amelyhez Tuta festette az akvarelleket. Azok hihetetlen nagyvonalúságát, elsöprő
dinamikával odavetett, az egyedülálló tehetség minden zseniális fortélyát tükröző képeit
tüntető egykedvűséggel nyugtázta: „Mondtam neki, rendben van…” Ugyanez volt a reakciója Tuta minden egyes új könyvénél, kiállításánál is – bár ez utóbbiakra egyre ritkábban
tudott elmenni. Látogatásai gyérültek, ereje egyre fogyott. Már csak én másztam fel hozzá a negyedikre. Mindig a régi volt, és ez az állandóság jólesett.
– Gondol-e rád a fészekalja? – kérdeztem.
– Mindennap hívnak, akárcsak Tuta. – Egyeztetünk ám, Csipás!
Amire refrénszerűen sor került: Úristen! Micsoda fazonok voltak! Meg a Dávid Károly!
– Nem vagy te bálványimádó, Tóni bácsi? – kérdeztem én. – Te is tudod, eljárt az idő.
Az emberek, meg az épületek felett is.
– Hát, igaz! – mondta.
Azután ezek a történetek ismétlődtek, és jólesett, hogy ismétlődnek. Egy idő után hiába
hívtam. Először a Rókusban, azután a Városmajor utcában volt. Mindkét helyen meglátogattam. „Még meg sem dicsérted a szépségemet” – fogadott, amikor üdvözöltem. – Persze,
mert az természetes! – mondtam erre. Tréfálkozott az ápolónőkkel, meg a Kaszással is…
Mindig optimista volt. Szerettem látogatni. Azután egyszer már nem volt kit…
Kiüresedett minden. Elment a Gyémántember. Pedig az a bizonyos szoba a házunkban
azóta elkészült. Még mindig visszacseng a fülemben: „Vigyázz a maradék becsületünkre!”
Megpróbálom, Tóni bácsi, Te is segíts „odafenn”!

A görög
kultúra
színházat
épített,
amiből
a rómaiak
cirkuszt
csináltak.
Az Óbudai Katonai Amfiteátrum
megújítási tervéhez készült akvarellek.
Készítette: Balogh István
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Délelőtt: Matiné keretében még
egyszer lesz Budán kutyavásár
Délben: Lukulluszi ebéd
a környező kocsmákban
nektár nedűkkel
Délután: Gladiátorjátékok
politikusokkal és oroszlánokkal
Első fordulóban
kormánypárti politikusok
ellenzékiekkel
Második fordulóban
mint fent, a győztesek oroszlánokkal
megerősítve mindkét oldalon
Harmadik fordulóban
a maradék politikusok éhes
oroszlánokkal
Negyedik fordulóban
záróünnepség, a győztes politikusok
dicsőítése, babérkoszorúzása,
a hatalom jelvényeinek átadása
Este: Hetérák és hedonisták
bacchanáliája, Bacchus borokkal,
majd édelgés, ejtőzés,
(vég)elgyengülésig
A Nagyérdeműt szeretettel várja
a Széplelkű Óbudai Rendőrség
Plesz Antal 2001

Emlékezés Plesz Antalra
– Megjött a Gyémántember – mondta jelentőségteljes hanghordozásával Tuta, alias
Balogh István professzor úr, a Műegyetem Rajzi Tanszékének vezetője. Nem tudván
mire vélni ezt, csak tébláboltam a szobában, ahová hamarosan belépett egy láthatóan a
„Főnökkel” évszázados, bizalmas viszonyban lévő „Valaki”, aki vizslató-fürkésző tekintetét
először régi barátjára, majd rám vetette.
Hamiskás mosoly és hanghordozás kíséretében röviden így szólt:
– Szóval te vagy az a híres…
Úgy éreztem magam, mint Bogáncs érezhette magát Fekete István híres regényében, egyáltalán nem sértve a pulira aposztrofált párhuzamon, mert tudtam, hogy ez, igaz, hogy meghatározhatatlan, de rangot jelent. Kedvesen megveregette a vállamat, majd Tutához fordult:
– Mi újság a becsületünkkel?
A válasz megnyugtatta: – A régi, akárcsak úgy egyébként minden. Ez volt az „antré”, majd
jött a többi. Bár „lakóterves” voltam, nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget annak, hogy ki kivel tűnt el a műtermeket elválasztó beépített szekrényben, és mit válaszolt
X. Z.-nek, amikor azt találta mondani, hogy…
Plesz Tóni – ma már csak Tóni bácsit mondok, mert ez áll a nyelvemre, ha kedves egyéniségére gondolok – ha nem is túl gyakori, de meglehetősen rendszeres vendég lett nálunk,
a rajzi tanszéken. Akkor még nem tudtam, hogy IKON, csak azt, hogy egy nagyon nyílt,
őszinte – félreértés ne essék –, az építészek között ritka jelenség. A Steindl-díj kapcsán
egy szintén elismert pályatársa a „legmesterhabitusabb magyar építésznek” nevezte.
Egy idő után rákérdeztem Tutánál, a „Főnöknél”, hogy mitől is Gyémántember ő.
– Mert olyan, mint a metronóm. Az abszolút viszonyítási pont. Az Északi- és a Déli-sark
egyszerre. A –237 Celsius-fok az univerzumban.
Nagyon becsületes, meg is mondta mindig a magáét, és meg is adta mindennek mindig az
árát. Irtó invenciózus volt, és fantasztikus fizikum. A bányában is dolgozott…
Teltek az évek, és Plesz Tóni nem változott. Azaz kissé kezdett bicegni. Kérdeztem, miért.
– Tudod, volt egy motorbalesete, a térdét elkapta egy villanypózna, valahogy összefoltozták, de azért maradt még…
Azután Tóni bácsi rendszertelenül, de megjelent, mindig „létszámellenőrzést” tartott.
Konstatálta, amit kellett, majd elmerült a közös emlékek felelevenítésében Tutával, amelyek szégyenszemre nekem semmit sem mondtak.
Amit nekem is elmondott: „Nem volt szerencsém…, ha agyonütöm, kapok 15 évet. Egy jó
ügyvéd – 12. Jó magaviselet… felezik… A per alsó hangon minimum két év. Szóval: szabadulnék…”
Aztán bekerültem a „körbe”. San Marco utca, Kerék vendéglő, miegymás. Ami feltűnt:
mindenki szerette és tisztelte. Nem alanyi jogon, hanem „tényleg”. Ha meglátta a pincér,
rögtön kérdezte: „Mit hozhatok Tóni bácsi? A szokásosat?”
Próbáltam kisegíteni: sört vagy bort? Elkerekedett szemmel nézett rám, némi műfelháborodással.
– Józan vagy? Száraz fehér! A ser meg a munka: kikezdi a jellemet! Tartózkodj mindkettőtől!
Nem vettem komolyan a verdiktet, de azért „száraz fehéret” kértem ki…
„A tett halála az okoskodás” alapon gyakran megengedtem magamnak a kérdést:
– Mit csinálsz, Tóni bácsi?
– Ki vagy te, hogy faggatsz engem? – mondta erre.
– Ritka kincs, megbízható ellenség – hangzott a válasz, mert úgyis tudtam, hogy csak
fürdőzik az évődésben.
– Beszéltünk rólad Tutával. Mondta a múltkor, hogy látott egy csíkot! Hozzám is ritkán
jössz. Megvagy még? Majd küldj fényképet magadról!

Alkotás nincs humor nélkül.

Amikor kivittem épülő házunkhoz, csendesen körbenézett. „Jobban is szeretem most, amikor még csak a csontváz van meg. Többet mutat. Majd csinálj nekem egy szobát. Nem kell
nagy, csak egy olyan… Szóval érted” – mondta.
Egy időben rendszeres vendégünk volt a rajzi tanszék hagyományos karácsonyi ünnepségein. Mindig telt ház volt, ahol az ő meséi voltak – vele együtt – a középpontban.
Láthatóan élvezte, hogy történeteivel a székhez szögezte hallgatóságát. A főhősök mindig
azok az építészek voltak, akiknek a keze alatt felnőtt, vagy azok a tanítványai, akik az ő
„fészekalját” jelentették számára.
Telt az idő. A Kerék „messze lett”, mentem a San Marco utcába. Mindig kedvesen fogadott. Ápolt volt és vidám. Ami a leginkább megfogott: felesége, unokája, lánya rajongóaggódó szeretete. Egy ideig a „száraz fehér” járta. Azután a kávé. Ami nem változott: a
mélyreható tekintet, a méltóságteljes megjelenés, és a kisugárzás: a szeretet…
Sok mindenről beszéltünk, nagyon büszke volt mindenekelőtt tanítványaira – vagy ahogy
ő mondta –, a „fészekaljára”. Ha rákérdeztem, mi van velük, mindig azt mondta: „Marakodnak, mint a kölyökmacskák. De ez így van jól! Teljesen természetes.” Ugyanez volt a
válasz, ha némi aktuál „tréfa”, visszásság került a felszínre.
Más vonatkozásban: „Ne tartozz oda! Semmi keresnivalód nincs ott! Te egy professzor
vagy! (Ott, azon a másik helyen alapfeltétel a tehetségtelenség!) Mindent megtehetsz!
Tudod, mi van a birtokodban? Fantasztikus csapatod van, még megvannak?” Majd a családra térve át: „Jóban vagy a feleségeddel? Hát a hízelgő kismacskával mi van?” Közben
bejött a felesége, finomságokat kínálva. „Ne tartóztasd magad – mondta Tóni bácsi –,
ez a bátyám pálinkája!” A velős kínálás után következett a formai logika – logikai forma,
majd az ókori görög erények, amelyeket sárba taposott Róma.
„A két legfontosabb erényt, a mentálhigiénét és az oktatást tették tönkre. Nézd meg a
színházaikat. A görög félkaréjos, egyik oldala szabad. A római bezárta, amfiteátrumot
csinált belőle, nincs menekvés. Oda a demokrácia.”
Trónszékét patinás építésztervezői attribútumok, vonalzók, szögmérők, pauszok, papírok
vették körül.
Nagyon büszke volt egyik ötletére, a közeli óbudai Amfiteátrum revitalizációjára készített
tervre, amelyhez Tuta festette az akvarelleket. Azok hihetetlen nagyvonalúságát, elsöprő
dinamikával odavetett, az egyedülálló tehetség minden zseniális fortélyát tükröző képeit
tüntető egykedvűséggel nyugtázta: „Mondtam neki, rendben van…” Ugyanez volt a reakciója Tuta minden egyes új könyvénél, kiállításánál is – bár ez utóbbiakra egyre ritkábban
tudott elmenni. Látogatásai gyérültek, ereje egyre fogyott. Már csak én másztam fel hozzá a negyedikre. Mindig a régi volt, és ez az állandóság jólesett.
– Gondol-e rád a fészekalja? – kérdeztem.
– Mindennap hívnak, akárcsak Tuta. – Egyeztetünk ám, Csipás!
Amire refrénszerűen sor került: Úristen! Micsoda fazonok voltak! Meg a Dávid Károly!
– Nem vagy te bálványimádó, Tóni bácsi? – kérdeztem én. – Te is tudod, eljárt az idő.
Az emberek, meg az épületek felett is.
– Hát, igaz! – mondta.
Azután ezek a történetek ismétlődtek, és jólesett, hogy ismétlődnek. Egy idő után hiába
hívtam. Először a Rókusban, azután a Városmajor utcában volt. Mindkét helyen meglátogattam. „Még meg sem dicsérted a szépségemet” – fogadott, amikor üdvözöltem. – Persze,
mert az természetes! – mondtam erre. Tréfálkozott az ápolónőkkel, meg a Kaszással is…
Mindig optimista volt. Szerettem látogatni. Azután egyszer már nem volt kit…
Kiüresedett minden. Elment a Gyémántember. Pedig az a bizonyos szoba a házunkban
azóta elkészült. Még mindig visszacseng a fülemben: „Vigyázz a maradék becsületünkre!”
Megpróbálom, Tóni bácsi, Te is segíts „odafenn”!

A görög
kultúra
színházat
épített,
amiből
a rómaiak
cirkuszt
csináltak.
Az Óbudai Katonai Amfiteátrum
megújítási tervéhez készült akvarellek.
Készítette: Balogh István
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A Budapest, Óbudai Amfiteátrum
fejlesztési és hasznosítási
tanulmányterve, 1997

A Budapest, Óbudai Amfiteátrum
fejlesztési és hasznosítási
tanulmányter ve, 1997

A társadalom képviselete lehet kinevezéssel, vagy természetes kiválasztódással.

„Óbudán, a Nagyszombat és a Pacsirtamező
utca sarkán lévő 1,8 ha telken álló, tízezer
négyzetméter területű konzervált épületrom
védett műemlék, a magyar állam tulajdona.
A városfejlesztés keretében, a hasznosítás
érdekében történő tevékenység, alakítás
az állami hatóságok jóváhagyó engedélyével jöhet létre. Korszerű fejlesztéssel, mint
kulturális központ, a hasznosítás számos
változatát hordozza magában, a műemlékjelleg megőrzésével. Hasznosítható: sport,
koncert, népgyűlés, árubemutató, kiállítás,
folklór stb. rendezvények befogadására fedett, fűtött térben. Az épület alaprajzilag három részre tagozódik, ahol az első az aréna
4000 m2, a második a lelátózóna 2000 m2,
a harmadik épületgyűrű 4000 m2, melyben
a kiszolgáló funkcióegységek vannak. (…) Az
egyterű fedett, fűthető csarnok 14 m átlagos belmagasságú és 6000 m2 területű. Az
alaprajzi kontúrméret megtartása mellett, az
épület délnyugati negyedében az eredeti római kori falszakasz két bejárati egységének
megtartása és kiegészítése erősíti a műemlékre utaló jelleget. A csarnoktér lefedése: a
hossztengelyben lévő íves ikertartókra függesztett kábeltartók hordozzák a hőszigetelő tetőhéjazatot. Az acéltartók között üveg
világító sáv húzódik. Az épületgyűrű hagyományos vasbeton szerkezetű, a támaszok
megegyeznek az eredeti erősítő pillérek ritmusával. Az amfiteátrum „belépése” 2-3000
ember lökésszerű forgalomtöbbletével terheli a közvetlen környéket, gyalogosan és gépkocsival egyaránt. A megnövekedett helyi és
átmenő forgalom kezelésére – a tágabb környezet vizsgálatával – közlekedésfejlesztési
tanulmányok készítése kívánatos. A Nagyszombat utca – Lajos utca térségében karakteres városi tér alakítása kínálkozik például
körforgalomra épülő térfalakkal lehatároltan. Az amfiteátrum tömegforgalma felértékelné a kereskedelmi célú ingatlanok értékét.
A kiszolgáló szintbéli és süllyesztett terek,
valamint az aluljárók szervesen kapcsolódnak az Árpád Gimnáziumhoz, a létesülő és
meglévő épületekhez, utcákhoz, gyalogos-,
gépkocsi-, mozgó- és állóforgalma tekintetében egyaránt. Intenzív parkfoltokkal, utcabútorokkal, piazettákkal, árkádokkal javulna
a városlakó és látogató turista életminősége,
és az önkormányzat hitelessége.”

Az Óbudai Katonai Amfiteátrum
megújítási tervéhez készült akvarellek.
Készítette: Balogh István

Az ókori örökségről:
–
–
–
–
–

A 400 éves görög kultúra 9 múzsával építette a demokráciát.
A római 700 éves kultúra már csak 7 múzsával építette a birodalmat.
Róma száműzte az egészségügy és az architektúra, az építészet múzsáját.
A görög Hygieia még az embert gyógyította, a római a betegséget.
Az egészség ügyét átvette a lobbi és a média, az építészet ügyét
pedig a politika és a hatalom.
– Az építészet a MIT kérdésre programalkotással válaszol, tehát tudomány.
A terápiát megelőzi a diagnózis.
Az építés a HOGYAN, MIVEL kérdésre a munka, a szakma,
a mesterség és a művészet eszközeivel válaszol.
A fogalmak téves értelmezése katasztrófához vezet.
– Az anyagot formáló munka játékos szabályteremtő küzdelem az
alkotás mesteri kánonjáért.
– A kánonra épülő kozmikus erő művésze teremti meg a stílust,
ami nem tanítható, és kinevezéssel sem pótolható.

„ A m ű h e l y s z e l l e m é b e n .”

(Ples z Antal)
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Az emlékkönyv-bejegyzésekből:
„Hatalmas, meleg, erős keze volt, baráti kéz. Mindig tőmondatokban beszélt, így szólt az
igazságról. Figyelni kellett rá, ezután is így lesz.” ( F i n t a J ó z s e f )
„Inkább legenda voltál, mint valóság. Ám a legenda sokszor fontosabb, mint a valóság.
A karizmatikus mesterről szóló legenda valóságos helyekről és valódi személyeken
keresztül jött-jött folyamatosan, Miskolcról, Óbudáról, Bánferin, Bodonyicsabán,
Ferenczpistán, Goldajanón, Dobójanin és a Többieken át. Megadatott, hogy többször beszélhettem Veled. Hasonlítottál kortársaidhoz, és különböztél Tőlük. Te másképp tudtál
beszélni a Mesterségről, Kiss Feriről, Emberépítésről, Országról.
Tóni! Veled elment egy darab Magyarország!!!” ( T u r á n y i G á b o r )
Kétlakásos családi ház terve, 1996

Szakmánk csodálatos igrice
Makovecz Imre
Kossuth-díjas építész

Plesz Antal és Makovecz Imre

„Mélységesen elfogult vagyok a Miskolci Építész Műhely ügyében. Nem sok jó született az
én szakmámban az elmúlt húsz évben. De a jó és fontos, az igazi történetek közé tartozik
Plesz Antal honfoglalása. Szakmánk csodálatos igrice, aki végigvándorolta, végigbotrányozta és végigtanúskodta az elmúlt negyvenöt évet Magyarországon, apai és mesteri
erővel magatartást, otthont, valahová tatozást, becsületet, szerénységet, fegyelmet, derekasságot, tehát »avult« képességeket élesztett újjá kiválasztottaiban. A megbízható
barátságnak, élni tudásnak és élni hagyásnak, a természetes erőnek a helye a Miskolci
Építész Műhely.
Ha odamegyek, ott tisztelnek, megvendégelnek, marasztalnak. Kiállítást rendeztek a
munkáimból, amikor minden jogom elveszett, rajtuk keresztül dolgozhattam; ha én vittem
oda munkát, gyönyörű házat csináltak belőle. Soha, semmikor sem voltak amatőrök se
a szakmában, se a barátságban. Sokféle felfogásban dolgoznak. Más Golda, más Taba,
más Noll, és más Bodonyi is. Nem a stílus, nem a formaelemek azonos használata, hanem
valami fontosabb az, amiért mégis fölismerhető minden munkájuk.
Ha találkozom velük, azzal találkozom, ami Magyarország lehetett volna, azzal, ami ott,
náluk Magyarország…” ( M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t , 1 9 8 8 / 6 . s z . )
Noll Tamás, Makovecz Imre, Bodonyi Csaba, Plesz Antal és Golda János

„Ugyan nem vagy velünk, de nem mentél el, mosolyod, hangod, emberséged, humorod,
elhivatottságod, tehetséged mindig itt lesz közöttünk. Jómagam pedig emlékszem a Mesteriskola második ciklusában együtt töltött két remek évre. Sokat tanultunk Tőled. Nem
búcsúzom, csak tisztelettel köszöntelek,
Isten legyen Veled!” ( B á l i n t I m r e )
„Kedves Mesterünk, Kedves Tóni!
Köszönöm Neked, hogy évtizedeken át segítetted édesapámat azzal, hogy megértetted
és támogattad építészet-szerkezeti futurisztikus felismeréseit és szellemiségét. Nekem is
sokat jelentett szakmai-etikai és erkölcsi megalkuvásoktól mentes, megértő és támogató
egyéniséged, mellyel megkönnyítetted számomra pályafutásom túlzottan sokoldalúvá válásának elfogadását. Nagyon hiányzol mindnyájunknak.” ( S á m s o n d i K i s s G y ö r g y )

Hotel Juno | Miskolctapolca, 1974

„Megtisztelő, hogy fiatalon már megismerhettelek, találkozhattunk. Emlékemben ez az
első élmény meghatározó volt, és az is marad az út végéig.” ( B o r s a y A t t i l a )
„Köszönet a szakma alapjaiért!” ( C s a b a K a t a l i n )
„Drága Tóni!
A már rendszeressé vált éves látogatásom sajnos „Nélküled” ért, de biztos vagyok benne,
hogy a megkezdett történetet folytatni fogjuk. Ígérem, hogy fogom őrizni az emlékedet,
ahogy Te tetted Molnár Péter, Kiss Ferenc és még sorolhatnám, mestereid, barátaid emlékével. Hiányozni fogsz, de nem fogunk elfelejteni!” ( W i n k l e r B a r n a b á s )
„20 éves ismeretségünk kevés hogy bővebben merjek írni a Mesterről:
Nem ment el, mert sosem volt itt.
Belépni saját felelősségre. Ő az Űr.” ( F e r e n c z M a r c e l )
„Két évtizede bejöttél a Szilágyi téri irodába. Mit csinálsz? – kérdezted. Megtiszteltél vele,
mert érdekelt, hogy mit gondol egy „csipa”. Nézted és beszéltél az őszi alkony fényeiben.
Az alapokat mondtad, arányról és kiállásról beszéltél, s bennem nem a szavak, hanem
mondandód dallama hagyott maradandó nyomot.
A Jó Isten áldása kísérjen magányos utadon!” ( T u r i A t t i l a )
„...Nagyon sokat kaptam, semmit sem viszonoztam, de – ahogy arra sokszor intette a
fiatalabb nemzedékhez tartozókat – igyekeztem minél többet továbbadni. Mégis adósa
maradtam. Utolsó tanulságként itt a felismerés: az elárvulás fájdalmas érzése Szüleim
elvesztését követően is újra képes megkísérteni. Kosztolányi Dezső soraival búcsúzom:
»Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
Hatnak tovább.«”

(Tóth Márta)

Kedves Plesz Tóni!
Sokféle találkozásunk alakította azt a
képet, amelyet Rólad őrzünk. A Kerék
vendéglőben, a MÁV Tervező Intézetben – mely egy időben közös munkahelyünk volt – vagy országos főépítészi találkozókon… ültél valahol és
körülötted öt-hat építész, akik szavaidat itták, tekintetedre vadásztak, erős
személyed kisugárzásából töltötték
szellemi energiájukat, emelték kedélyedből merítve sajátjukat. Szigorú,
villogó tekintettel, szigorú, ha kellett,
trágár szavakkal oktattál, neveltél
bennünket. Minden pillanatodban.
A Szerencsések, Akik Meríthettek
Belőled, Megőrzik Szellemedet!
Fegyverneky Sándor
és Botár Angyalka
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Kétlakásos családi ház terve, 1996
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Az észak-magyarországi nagyvárosban 1976 és 1990 között, az Északterv építészeti tervező vállalaton belül működött Miskolci Építész Műhely (a továbbiakban: MÉM) a 20.
század végi magyar építészet egyik legkarakteresebb csoportja, építészettörténetünk
megkerülhetetlen tényezője.
A nemzetközi építészettörténeti korszakolás szerint a posztmodern időszakában működött MÉM a történelem, a hely, az idő, a lépték kérdéseire a korban kontextualizmusnak,
nem sokkal később a Kenneth Frampton által kritikai regionalizmusnak nevezett felfogásban adott választ. Mindezt a kortárs nemzetközi építészeti törekvésekkel egyidejűleg,
nemegyszer azokat megelőzve tette. Országunk helyzetéből következően nem juthatott
a nemzetközi fősodor sajtójának homlokterébe. Ez azonban a tényeken nem változtat.
A nemzetközi modernizmus évtizedeiben a fősodor építészete mellett azonban létezett és
ma is él egy „másik modern”-nek nevezett áramlat, amely az iparosított építészet funkcionalizmusa, technicizmusa és monumentalizmusa helyett a hely és a történelem iránti érzékenységet helyezi előtérbe, anélkül, hogy elmúlt korok építészeti formáinak utánzását
javasolná. Ide sorolható a MÉM tevékenysége is.
A hetvenes évek végére lezárult a modernnek nevezett gondolkodás és építészet korszaka. Ekkor Magyarország kulturális életére és különösen építészetére még rányomta
bélyegét a szovjet tömb országainak II. világháború utáni elzártsága. A szürke hetvenes
években a brezsnyevi Szovjetunió politikája által meghatározott magyar helyzetet a kultúrában is a stagnálás állapota jellemezte. Az úgynevezett új gazdasági mechanizmus politikai okokból történt visszafogása után továbbra is a központi állami szervek határozták
meg a gazdaság, és benne az építőipar működési törvényeit.
A központi újraelosztáson alapuló, tervutasításos gazdaság- és társadalomirányításban
a társadalmi igények és az azokat kielégíteni hivatott intézmények – mint például az építészeti tervezés – közé szilárdan ékelődött az állami bürokrácia. Ferkai András írja: „A
hosszú távú tervekben előirányzott tömeges építési feladatokat az építésügy irányítói
szerint csak a tipizálás és előregyártás segítségével lehetett teljesíteni, ezért hozzáláttak
az építőipar nagyiparrá fejlesztéséhez és a tervezés átszervezéséhez. Ekkor vásárolták
a házgyárakat, és kezdték építeni a városok peremén a paneles lakótelepeket. Ekkor
lett az addig műtermi munkára épülő állami tervezőirodákból »tervgyár«.” Szintén Ferkai

idézi Magyari Beck István pontos megállapítását: „...az itt tervezett épületek, lakótelepek nem a társadalmi igényeket, közízlést tükrözik, hanem azt az elképzelést, amelyet a
tervezőintézeteknek valamilyen úton-módon fölé rendelt bürokratikus szervezetek – mint
egyfajta szociális mítoszt – ápolnak magukban”.
Ez a helyzet a nyolcvanas évek közepén kezd változásnak indulni, amikor a pártállam a
gazdasági kényszer szorításában piacosítani kezdi a gazdaság működését meghatározó
szabályokat. A hetvenes-nyolcvanas években zajlik a magyar településeknek az a katasztrofális átalakulása, amelyet sokan a háborúk okozta károknál is súlyosabb hatásúnak
tartanak. A városokat antiurbánus, léptéktelen lakótelepek kerítik körbe, s nem ritkán
a belvárosokig hatolnak. A falvak képe a kocka formájú, sátortetős, szürkepalafedésű
családi házak nagymértékű terjedésével gyökeresen átalakul.
„Az építőművészet néhány védett műterembe, illetve a korlátozott magánpraxisba szorult
vissza. A tervezőirodában gépies munkát végző építészek közül sokan a munkaidő utáni
»maszek« tervezésben élték ki formálási vágyaikat: a sematizmus és formalizmus ugyanannak az éremnek két oldala.” Az építészeti tervezővállalatoknál uralkodó fojtogató viszonyokra éles fényt vet a később Pécs Csoport néven ismertté vált, a magyar organikus
építészet ma már nemzetközi hírű építésztársaságának története. A Csete György által
a Pécsi Tervező Vállalat keretein belül 1973-ban alapított Ifjúsági Tervező Irodát Major
Máténak, az állampárt teljhatalmú építészeti ideológusának vezetésével előbb sajtóbírálatokban részesítették (az ún. Tulipán-vita), majd 1978-ban ténylegesen is feloszlatták.
Akkoriban a magyar társadalom nem viselte el, hogy az alkotó értelmiség a hivatalostól
gyökeresen eltérő elveket hirdessen. Amit a rendszer nem tudott ellenőrizni és magába
integrálni, azt megsemmisítette.
Plesz Antal pedig, akit Makovecz Imre találóan „szakmánk csodálatos igricé”-nek nevezett, a magyar építészet egyszemélyes intézménye volt. Az országban számos tervezővállalatnál megfordult. A háború előtti modern magyar építészet nagyjaitól tanulhatta még
a szakmát: Kiss Ferenctől, Nyíri Istvántól vagy Lauber Lászlótól. A magyar építészszakma
egyik legnagyobb hatású, katedra nélküli professzora. Közvetlen tanítványa Bán Ferenc,
Bodonyi Csaba, Ferencz István, Dobó János, Kocsis József, Koska Árpád, Kovács Lajos,
Kulcsár Attila, Marton Ákos, Rády Róbert és Vesmás Péter, de az ő szelleme él tovább a
Miskolci Műhely építészetszemléletében is.

Felfogására a modernizmus szerkezeti tisztasága és szigora jellemző. Fő műve a miskolctapolcai Hotel Juno (1964), hatását azonban nemcsak megvalósult munkáival, hanem
főként szakmai-emberi lélekvezető tevékenységével fejtette ki. Bodonyi Csaba tömör kifejtése szerint: „Módszere nem a közvetlen ismeretátadás volt (hiszen ez csak a rutint
konzerválná), hanem ’szókratészi bába’-ként azt hozta elő tanítványaiból, ami bennük
’alvó képességként’ szunnyadozott. Minden más csak ehhez teremtett atmoszférát. (…)
Szakmai érdeklődésünk körébe emelte a konstruktivitást, a tartószerkezet fontosságát,

Hotel Juno | Miskolctapolca, 1974
Modell, metszetek, alaprajzok
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Felfogására a modernizmus szerkezeti tisztasága és szigora jellemző. Fő műve a miskolctapolcai Hotel Juno (1964), hatását azonban nemcsak megvalósult munkáival, hanem
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„Közben azonban, már a tervegyeztetések időszakában létrejött az a szellemi áramkör,
melynek révén Bodonyi Csaba, Ferencz István, s rajtuk keresztül Plesz Antal a mesterünk
lett” – írja Golda. Ferencz István, lévén miskolci származású, sohasem lakott a Kollektív
Házban, de a vállalatnál és a közösségi életben a Műhely egyik vezető alakjának tekintették.
A Miskolci Építész Műhely felfogásának tárgyalásakor tekintettel kell lennünk kinyilvánított sokféleségükre és ideológiamentességükre. A miskolciak építészetszemlélete
homlokegyenest ellenkezik a modernitás utópiákban, azaz hely nélküli, elvont igazságokban, főként a rációval megközelíthető igazságokat kereső szemléletével. Nem kívánnak univerzalisztikus eszmék nevében rendszerkritikát gyakorolni, ellenkezőleg, a távolságtartás helyett jelen akarnak lenni. Jelen lenni, belülről építkezve, Plesz tanítása
szerint, előbb az embert, aztán a házat megalkotni. A miskolciak építészetszemléletét
kontextualizmusnak nevezi a szakirodalom, de pontosabb és mélyebb értelmű a regionalizmus kifejezés használata. Kötetünk (A Miskolci Építész Műhely története – a szerk.)
bizonyítani kívánja, hogy a Kenneth Frampton által a nyolcvanas évek közepén kidolgozott kritikai regionalizmus magyarországi előfutárai voltak. Az általa megfogalmazott
kritériumok szinte teljes egészében lefedik a Műhely építészeti filozófiáját: a modernizmus utópizmusával az építészeti örökség és a kis terv előnyben részesítése; a hely-forma
tételezése, azaz a kötöttségek építészete; az építészetet tektonikus, nem látványalapú
tevékenységnek tekinti; az építés a hely természeti tényezőinek figyelembevétele; a tapintási és látási tapasztalat egyenrangúsága, azaz információ helyett tapasztalat; helyi
formakincs használata utánzás és érzelgősség nélkül, helyi kultúra a világkultúra mellett
és ellenében; a centrum-periféria elméleti modell elvetése.
Nyolc műtermes művésztelep terve |
Miskolc, 1975
A Miskolci Beruházási Vállalat megbízásából épült
a nyolc lakást magába foglaló beépítés. A házak
enyhén ívelt utca mentén sorakoznak. A rajzolat
egyszerű alapsémáját a lejtésből adódó lépcsőzés
és az előre-hátra ugráló tömegek ritmusa adja. A
nagy alapterületű egységek metszete többszöri
lépcsőzéssel differenciált belső teret rejt három
szinten. A lakóhelyiségek déli tájolásúak, míg
az alkotótevékenységhez szükséges műterem
csendes, kerti, északi tájolású, szórt fénnyel bevilágított galériázott térben kap helyet. A hatalmas tetőtéri terasz a művész elvonulásának, az
alkotótársak fogadásának helyszíne. A lakásokhoz gépkocsibeálló tartozik, az utca felé ennek
megközelítésére burkolt térrel kapcsolódnak a
házak. A bejárathoz vezető mellvédfallal végigkísért lépcsők erőteljesen kirajzolják a lakások
közötti határokat. A házakhoz hátrafelé kisebb
kert kapcsolódik. (Felújítás tervei: Bodonyi Csaba)

Négyszáz ágyas szálloda terve | Miskolc, 1970
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a benne rejlő drámai erőt mint építészeti eszközt, a metszet és a szakmai részletek fontosságát, a technológiai kísérletezés izgalmát, az erőteljes, átfogó építészeti gondolkodást, a koncepció elsődleges fontosságát, az előírásoktól független, szabad kísérletezést,
a tiszta szerkesztést, a gondos manuális munkát.” Honi építészkörökben elhíresült aforizmája szerint „Az építés emberépítéssel kezdődik”.
Az 1970-es évek közepén a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán tanuló hallgatók baráti csoportja az egyetem utáni közös munka és letelepedés lehetőségét keresi.
Talán a kor Kelet- és Nyugat-Európában egyaránt népszerű kommunisztikus életeszményei, talán az ifjúkori barátságok akkor soha el nem múlónak tűnő ereje hajtja őket, ma
már valószínűleg kibogozhatatlan. Majd végül a borsodi megyeszékhelyen lelnek fogadókészségre. „De benne volt még a levegőben a beatnemzedék új kollektivitás-mítosza is…”
– írja Golda János 1988-ban.

Miskolc a hetvenes évek végén még mindig a szocialista iparosítás lázában él, teljes erővel
folyik az ország második legnagyobb városának erőltetett átalakítása a szocialista városépítés szellemében. A város és a vállalat vezetői tárt karokkal fogadják a közös munkát
és életet kereső csoportot, munkát kínálnak számukra. Sőt mi több, lehetőséget adnak
jövendő közös lakóházuk megtervezésére a megadott házgyári technológia és az állami
lakásépítés paraméterei szerint, nagypaneles építési rendszerben. Az erre kiírt pályázatot
Bodonyi Csaba nyeri meg, az ő tervei szerint épül fel a létező szocializmus egyetlen magyarországi kollektív háza, ahová a Műhely tagjai 1979-ben Teampannon lakóegyesület
néven költöznek be, s változó létszámban a kilencvenes évek elejéig ott élnek.

Ezek a gondolatok tehát Magyarországon is megszülettek, természetesen anélkül, hogy
céljuk bármiféle nemzetközi igazodás lett volna. Jól érzékelhető, hogy a kritikai regionalizmus nem stílus vagy formanyelv, még kevésbé ideológia, hanem szemléletmód, sőt –
a miskolciak kedvenc szavával élve – viselkedés.
Rés zletek Sulyok Mik lós köny vének s zinops zis ából (2009)
és akadémiai s zék f oglalójából (20 15)
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