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ELŐSZÓ

Lapunk idei első számában a magyar Alföld tengersík vidékén barangolunk. Kerek
évfordulója alkalmából is köszöntjük Kőszeghy Attilát, egykori főszerkesztőnket,
a szakrális építmények tájolásán és az egyidejű archeomágneses adatokon alapuló
régészeti és kultúrtörténeti kormeghatározás kutatójaként is ismert, Debrecenben
élő és alkotó építészt. Farkas Gábor az alföldi népi építészet nyomdokain indult el a
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ikonikus épületének tervezésekor, neve mára
összeforrt Kecskemét nevével. „…munkád a környezet szeretetében, értékelésében és
a szerves szemlélet érvényesítésében hozta igazi értékeit, s hozza értékeit továbbra
is” – írta róla Makovecz Imre. A Tisza-parti Szolnokon alapították meg az immár országosan is ismert Ártér Műtermet az egykori vándorépítészek, Csendes Mónika és Álmosdi
Árpád. A Tabán története egyidős a várossal, a festményeken visszaköszönő, egyedi
hangulatú szegénysorból mára elit lakónegyed lett. Ebben a súlyos sebeket kapó, történeti viszonyítási pontjait elveszítő épített környezetben áll a folytonosságot és frissességet sugárzó Tabán 10, a műterem legutóbbi munkája. Szintén az alföldi tájhoz kötődik
Buella Mónika titokzatos kertje…
Innen egy nagyobb ugrással jutunk el az afrikai Niger sík vidékére, ahol az erdélyi
származású Laszlo Mester de Parajd építészt ihlették meg Kós Károly gondolatai:
illeszkedni az adott környezet adottságaihoz, történelmi múltjához, kultúrájához
– harcolni a „szétszórt kövek” összeszedéséért. A hazai szaksajtóban eddig méltatlanul mellőzött építész által lassan negyven éve megfogalmazott elvek mit sem veszítettek időszerűségükből. A szakma újra és újra rácsodálkozik afrikai tevékenységének
nagyszerűségére, legutóbb a 2014-es milánói triennálén.
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t he 70t h a nni v e r s a r y
of at tila kőszeghy
Architect, urban planner and construction engineer
Attila Kőszeghy, the former editor-in-chief of our
magazine, was celebrated by the Károly Kós Foundation
with the occasion of his 70th anniversary on 18 January
2016. In the current issue of Országépítő, we publish
a short interview and some of his most significant,
but yet unpublished texts from his rich literary and
scientific oeuvre. Presuming that human beings have an
inherent talent for magnetic orientation, Attila Kőszeghy
researches the architectural orientation of ceremonial
spaces and sacral buildings. His study on the chronology
of line marking, which discusses the archeological
and cultural aspects of the correlation between the
orientation of sacral spaces and archeo-magnetic data,
was published in issue No. 2013/3 of Országépítő.

KŐSZEGHY ATTILA 70
Szöveg: Dénes Eszter

 F o t ó : Tu z s o n B a l á z s n é

Dr. Kőszeghy Attila építész, építőmérnök, városépítési-városgazdasági szakmérnök,
a Debreceni Egyetem Műszaki Karának nyugalmazott főiskolai tanára, az intézmény
eg y kor i ve z et ő jeként a z épít é s z kép z é s megú jít á s á na k meg s z er ve z ő je. G ya kor ló
MÉRNÖK, mindemellett rendszeresen publikál építészettörténeti, építészetelméleti,
városépítés zeti és regionális politikával f oglalkozó írá sokat , Makovecz Imre f elké-

 Irodaház, Debrecen, Szent Anna utca, 2004

résére pedig két éven át s zer kes ztette a z Or s zágépítő f olyóiratot . A z ember i mágneses irányér zékelés lehetőségét f eltételez ve közel hu s zonöt éve tanulmányoz za
a z ókor i kultu s zokat és s zer tar tá sokat , a zok irányokkal kapcsolatos moz zanataira,
es zközeire, geometr iai jellemzőire koncentrálva. A s zakrális építmények tájolásán és a z egyidejű archeomágneses ad atokon alapuló régés zeti és kultúr tör téneti
kor meghatározá s kutatója. Kitűzés-kronológia című tanulmányát a z Or s zágépítő
2013/3. mellékletében is publikálta. Kőszeghy Attilát 2016. január 18-án köszöntötte
a Kós Károly Egyesülés 70. s zületésnapja alkalmából. A z esten Kis s Ferenc Pr ima és
Makovecz Imre-díja s népzenés z játékát hallgathatták meg a z ünneplők , valamint
bepillantá st nyer hettek a z ősi s zakrális terek tájolá sának legújabb kutatá si eredményeibe. E z alkalomból a z ünnepelt kérésére lapunk csupán egy rövid inter jút és
néhány kiemelten f ontos, eddig publikálatlan s zöveget jelentet meg s zer teága zó
tudományos munká s ságából. Építés zeti és tudományos munkájának jövőbeli átf ogó
ismer tetéséről a zonban nem mondunk le…
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IN T E R JÚ K Ő S Z E G H Y AT T IL ÁVA L
Szűcs Endre
› Nem gondolkoztál-e azon, hogy humán
pályára mész? Édesanyád festett, te is,
Károly bátyáddal, húgoddal zenéltetek.
Egyik évfolyam-találkozónkon Sáros László
feltette a kérdést, ki, mikor döntötte el,
hogy építész lesz. Kiderült, hogy a társaság több mint fele csak kényszerből lett
az, mert valami művészi, de legalábbis
humán pályában gondolkozott.
Teljesen mindegy, milyen pályát választottam volna, mindig más érdekelt, mint amivel éppen foglalkozni kellett. Kivéve, ha az
éppen utált szakterületen valami szokatlan feladat bukkant fel. Szerkezettervező
szakon végeztem. Előadóink a Műegyetem
nagy öregjei voltak: Palotás, Czigány,
Fazekas, Szépe, Kézdy professzorok. Építésszé tíz év statikusmunka után Pázmándi
Margit, Virág Csaba és Farkasdy Zoltán
nyilvánított elméleti és Hajdúváz-rendszer
tervező munkáim alapján. Most megéltem,
hogy megvalósult házaim, belső tereim helyi
védelmére sincs esély, például a Szent
Anna utcai üzletes házam tulajdonosai a
helyi védelem ellen szavaztak…

› Nem tartod-e vérlázítónak, hogy eltelt
majdnem egy fél évszázad, az egykori KISZtitkárok már nyugdíjasok vagy meghaltak,
és szinte nem változott semmi?

Nem az oktatott anyaggal, nem a színvonallal, még csak nem is a volt KISZtitkárok gyermekeinek helyfoglalásával
van baj. Látjuk-halljuk, hogy az amerikai
egyetemek versengő magáncégek oktatókat és hallgatókat is behálózó kutatóbázisai és a sportüzletág fészkei. Ott
az interaktív oktató-hallgató kapcsolat
izgalmassá és kockázatossá is teszi az
oktatást. Ugyanakkor nálunk az állami
támogatással éppen csak tengődő hagyományos egyetemi képzés csak szellemi rabszolgák kitermelésére jó, azonnali
változtatás kellene. Csakhogy a legfejlettebb gazdaságok éppen ilyen rabszolgákat igényelnek, akik annyira azért szabadok, hogy kifaroljanak az országból. Az
egyetemek pszeudotudományos személyi
állománya mellett kellene kitermelődnie
a piacképes kutató-oktató bázisnak. Az
orvosképzésnél ez hogyan valósulhatott
meg? Az Ekler Dezső által sokszor említett hadtápkiépítő gyógyszeripar kutatókivásárlásai által. Ezért biztosra vehető,
hogy a GMO élelmiszerek elfogadtatása
sem lesz gond Magyarországon. Az építési piacon ilyen oktató-vásárlók máris
a könnyűszerkezetes és épületgépészeti
cégek, ráadásul e kivásárlás nevetséges
ráfordítással megtörténhet.

› Nem fájt a szíved, amikor Zalát, az én szeretett Vas megyém szomszédját otthagytad? Az Alföldön nem hiányzik a szelíd,
emberi léptékű, változatos pannon táj?
Szelíd természeti és szellemi dombok
díszítik Nyugat-Dunántúl megyéit. Gyengék a városok, legalábbis Győr kivételével nincs komoly kulturális-szellemi
bázist építő, és főként megtartó erejük.
A dombok kellemesek, léteznek néhány
fős kutatócsoportok szegényes háttérrel,
múzeumokban meghúzódva. Talán még
Pécs városa sem képes érdemleges kutatóműhelyek, sajátos arculatú kulturális
közösségek működését lendületbe hozni.
Ma úgy látom, hogy Debrecen is alámerül
a kelet-európai kulturális lejtőn elegáns
stadionjával és föld alá dugott buszpályaudvarával együtt, de kicsit később, mint
Pannónia. Választhatom a pannon tájat
az ott élők „emberi léptéke” nélkül?

› Meggyőződésből cikizel mindenkit, vagy ez
neked örömödre való? Fordítva is feltehetném a kérdést: mazochizmusból froclizod az
embereket, hogy téged ne szeressenek?
Fájdalom, de azt kell mondanom, ez mindig
nem sikerül. Miért csinálod hosszú mondataidban azt, hogy az elején szidsz valamit, és
a végén feloldozod? Bizonytalan vagy abban,
hogy netalán tévedtél? Vagy abban vagy biztos, hogy a hosszú mondat végére az olvasó
úgyis elfelejti, mit állítottál az elején ?
Meggyőződésből. Vannak, akik nem fogalmaznak élesen, durván. Nekem nincs
bátorságom ilyen viselkedésre. Azt gondolom, hogy elég egy kis kompromisszum,
és elfelejtem, mit akartam volna gondolni.
Tehát vagy kimondom, vagy végem van.
De nem várom el, hogy mások hasonlóan sarkosan fogalmazzanak. Ugyanakkor
− miután kimondtam akár a legdurvább
megfogalmazást – megtámadom saját
vélekedésem, próbálom jelezni, hogy támadható vagyok. Ezt szokás úgy érteni,
hogy így veszem el mások kedvét attól,
hogy durvaságomért földbe döngöljenek.
Lehet, hogy így van, de ezt nem ismerem
el. Azt hiszem, a második kérdésedre is
válaszoltam.
 Irodaház, Debrecen, Szent Anna utca, 2004

› Alapvetően inkább pesszimista, vagy
titokban optimista vagy?
A kemény kritikák és provokációk értelmét
az adja, hogy szellemi mozgások, hullámzások indulnak vagy erősödnek általuk
körülöttünk. Egyik hallgatónk provokációképpen (ez volt a feladat) dolgozatot írt
Csehov optimizmusáról. Néhány év múlva
ismertté vált egy amerikai kutató dolgozata – Csehov optimizmusáról. Az organikus építészetet a tésztaépítészet világa
közelébe helyeztem egy dolgozatomban
(Országépítő, 2004/3.), amire Makovecz
rám mordult: elmész a francba. A következő mondata pedig ez volt: „Mindenki olvassa el!” Indulatokat ébresztett, szellemi
elmozdulásra biztatott.

› Valójában szereted-e a historizmust
meg az eklektikát? Írásaidban sokszor
szerepel a Vajdahunyad vára, de a gondolataid
erről kettősek.
A mai építészképzést a historizáló építészetre képzéshez hasonlóan az emberi
szellem megcsúfolásának tartom. Csak
ma a korai modernek petyhüdt vagy szikár
utánzásában látom ugyanazt a szellemirtó
„historizálást”, ami Alpár Ignác legalpáribb
működésében nyilvánult meg. A Vajdahunyad vára kapcsán az építészeti értékmérés bizarrsága érdemel figyelmet: amiért
Alpár Ignácot dicsérték, azaz a sokféle
korstílus ügyes keveréséért, azért ma kemény lekezelés jár: például, ha „keverjük”
valamelyik rideg modernséget, a minimált,
és valamelyik nem modern elvet, például
az organikusat. De a Vajdahunyad vára
történetnek van egy erkölcsi aspektusa is.

Érdemes utánaolvasni. Más kérdés, hogy
ma egy második díjas alkotásból ugyancsak nehéz lenne átvenni ötletek sorát…

› Nem gondoltál arra, hogy a mondataidat
le kellene egy kicsit rövidíteni, és megszabadítani a bonyolult jelzőkkel cifrázott
mellékmondatoktól? A könnyebb érthetőséget szolgálná, és nem kellene elöl keresni
az alanyt, és aztán visszaugrani a végére
vetett állítmányhoz.
Nincs türelmem a hosszú mondatok újraolvasásához. Pedig nemegyszer kiderül, hogy
a bonyolultság mögött értelmetlenség lapul.

› Én a te tudományod megvitatásához kisinas vagyok. Neked valójában Ekler Dezsővel kellett volna beszélgetni, ő otthon van
ebben a titokzatos, filozofikus, metafizikus mágnes-térerős világban.
Ez olyan volt, mint amikor az MDF alakulásakor felszólítottak, hogy menjek az
SZDSZ-be, ott van helye az okoskodásnak,
itt a hatalom megszerzése előtt nem aktuális. Annyit mondtam, hogy itt egy év múlva
egymillió munkanélküli lesz. Pillanatnyilag
éppen azért aktuális, mert megint derült
égből jött a bátor szöveg: közel kétszázezer közalkalmazottat el kell bocsátani.
Eddig erről beszélni, erre felkészülni nem
volt aktuális? Most éppen arra teszek kísérletet, hogy mindenféle metafizikus felhang nélkül bemutassam, hogy mi volt az
a jelenség, amelynek az érzékelése rengeteg kultusz, vallás alapzata volt. Az alkalmi
földsugárzás-érzékelések helyett a jelenség
jelentőségének helyére állítása érdekel, ami
akkor történhet meg, ha a kultikus tájolás-

nál érvényesülő szabályszerűségeket sikerül
bemutatni. Egy nagyon tehetséges építészt
nem terhelnék sokéves, gyakran sziszifuszi
munkám részleteivel. De remélem, az összefoglaló tanulmányomat örömmel fogadja.

› Az a finom líraiság, ami az utolsó írásokat
jellemzi, megvolt benned azelőtt is, csak
titkoltad, vagy az unokák megérkezése és
gyönyörű lányod művésszé válása hatására
áradt ki belőled?
Épületek homlokzatán, belső tereiben nehezen áradna ki, hiszen építészeti munkát évek
óta nem vállalok, és megfordítva: azért nem
vállalok, mert nincs olyan munkám, ahol kiáradnának a líraiságok. Ahol pedig ilyeneknek helye nincs, ott vagy nincs építészet,
vagy amit szeretnék, az nem építészet.
Az írásokban megfigyelt jelenség építészeti
vetülete az, amit az átfordulás-átszakadás
cikkben a minap megfogalmaztam. Az épületek is akkor válnak élővé, ha az eltérő dolgok között a lehető legtávolabbra feszített
asszociációs kapcsolatok szövődnek. Olyan
gyenge kapcsolatok létesülnek, amelyek
egyenként jelentéktelenek, de a domináns
formaképződményből eredeztethetők. Nem
lehet formáknak nevezni sem az eredet helyét, sem a távoli „származékokat”. Gerle
János utolsó cikkei egyikében az építészeti
alkotás fontos jegyének tartotta a fraktáljelleget. A geomágneses jelenségekben a
közeli és távoli jellegek hasonló rokonságán túl lényegesebb a mágneses jelenségbe
merülők szerepe a jellegek finom elmozdításában. Ezt sejtette meg Ekler Dezső
a Tölgyfa Galériában általa rendezett első
kiállításom idején.

Kőszeghy Attila 70

 Szent Család-templom, kapuzat, Debrecen, 1998
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Kőszeghy Attila
A kicsit másképp utakat leértékeltem,
mert piaci fényük csekély és zavaros,
állandóan csepülhető (általam is), hogy
vagy elöl piros és hátul rothad, vagy miért nem őszintén elöl rothad kicsi porcukorral fedve, hátul pedig valahogy rejtve
jónak sejtjük, pedig lehet, hogy minden
csak globális hamis látás. Most akkor a
kicsit másképp egész jó, vagy az egész jó
rettentő gyenge vagy azért egész ügyes,
nincs is kispolgári romlottság benne,
hanem az van, amit igyekezettel akkor
éppen lehetett életként, alkotásként úgyahogy megformálni.
Egykor a millenniumi Vajdahunyad vára
eklektika-attrakciójának alkotója fogta
egybe elképesztő profizmussal a már lefutó sablonos historizáló formasokaságot.
Ma a tetőt, falat egy anyaggal leöntés közhelyes építészeti egységesség látványába
vihetők bele tagoláspótlók, részletgazdagságot imitáló felszíni álornamensek.
A nagyvonalúságra utaló, profi gesztusok
nem jellemzők a kicsit másképp utakon járókra. Szurcsik János festő vagy Kis Péter
építész nem kísérletezik új megoldásokkal, bátorságnak álcázza a máshol már
lefutó technikai megoldások kíméletlenül
következetes előadását – szerintem. Ha
egy vizuális kultúrától megfosztott országban van valami normális-átlagos, annak tagadása természetes. A globalizált
építészeti sablonok hazai városszövetbe

A SÖTÉT ÉS VILÁGOS
MAC SK A-EGÉR JÁTÉK A UTÁN
Kőszeghy Attila

illesztett adaptálása komoly építészeti
teljesítmény lehet. Városrészek számára
adhatna másképp építésre indíttatást.
A tengersok mediterrán és más tákolmány körében a globalizált sablonoknak
valószínűleg csak egy-egy mozzanata fog
újabb torzókban feltűnni.
A kicsit másképp építészeti utak a sablonos életviteltől mérsékelten eltérők
számára vonzóak lehetnek, de hamarosan belecsúsznak a normális-átlagosok
körébe. A radikális kísérletezők számára
nincs, és nem is lesz mozgástér. A vizuális érzékenység teljes képzési spektrumot
átfogó fejlesztése is csak újabb sablonos
megoldások legitimálásáig vezet.
A radikális kísérletezés nem korlátozódhat a vizuális jelenségek körére. A társadalmi kapcsolatok, együttélési és gazdálkodási formák egészében létjogosult
kísérletek a szabad kísérletezés kutatási
bázisait igénylik. Ilyen kísérletezésre érdemi támogatást Liska Tibor ökonosztázprogramja kapott rövid ideig.
Ma a fenntarthatóság, az energiahatékonyság misztikus magasságba tolása,
a hatékonyság és a sikeresség sajtó-létigazolói mellett kis résekben kell helyet
találniuk a radikális változtató kísérleteknek, a remény szigeteinek. Mert az
együttélési kudarcok és vizuális kulturálatlanság, a növekvő menekültáradat
évszázada után évtizedek kellenek egy
nem országos léptékű, de szigetszerűen
fenntartható új vizuális összhangigény
legitimálódásához.
A középkori és kőkori családi házak lakói-

 Épületrészlet, 1995

nak létezését nem a jogászok, a sajtó és
a bankok, adóhivatalok igazolták az ott
fazekakat, szöveteket gyártóknak, hanem
a kis társadalomszövet, amelyben volt
kedv és örömöt lelés abban, hogy kézzellábbal, kerekes kocsik nélkül hatalmas
földköröket emeljelnek, amelyekhez el
lehetett menni, ahonnan örökre távozni
lehetett, hiszen a halál az évente születő
gyerekek felét elvitte, azok voltak talán
a legkevésbé fontosak, valami más volt
lényeges, talán valóban az egymást segítés, egymásnak adás kéje.
Fájó volt az endékás lányok fád, semleges lazasága (a kubai lányoknál talán
még létezik, fertőzésekkel) az önfeledt
éjszakai egymásba-lelkesedés utáni semleges arcokkal, majd a fájdalom helyét a
csendes mosoly foglalta el. Ajándékokat
adtak magukból, de nem ígértek, nem követeltek. Ahogy a kedves – talán nem is
túl okos − lányok szinte mindig ilyenek, ma
is, és lebénulnak, ha azt kérdezed, szeretnek-e, hűségesek tudnak-e lenni. Mennyire más az, aki ordít, hogy nem enged el,
mert annyira szeret, harcol érted és mérlegel, hogy mit veszít, azt kiáltja, megbánod
majd, nem tudod, mit veszítesz.
A tulajdonlás gyilkos biztonsága nélkül –
Gauguin hamis álma – önzetlenül és önfeledten kellene örülni, nem respektálva a
fájdalmat, depressziót, amit a Van Goghok cserbenhagyása okoz. A panaszos
nyilván egy kudarcos szerencsétlen, aki
nem elég ősi, a tulajdonlásfelfogása önző,
cserbenhagyásnak véli a cserbenhagyást.
A földi népesség vészes szaporodását hamarosan milliárdos népirtás követi. Kellemetlen, jobb fecsegni a fenntarthatóságról.

A másságok egyenjogúsága jegyében
védjük az utolsó óráit élő sötétséget.
Ahura Mazda szerint ugyan a világosság
és sötétség harca örök. Noha erre a vélekedésre Makovecz nem tett rá még egy
lapáttal, nem is célzott valami katolikus
sötétségre (sem ehhez illő egérségünkre), de némely úgymond pogány, vagy
legalábbis nesztoriánus elfajzásra utaló,
valójában lapidáris természetességgel
Steinertől adaptáltan non-keresztény
kompozícióra vetemedett, így kitiltották
az általa tervezett, lélekemelőnek képzelt
egyetemi épületekből.
A sötétség Rembrandt korában ésszerű
volt. Ott a sötétség még bűnöket őrző,
keresztény etikától mentes oroszlán
lehetett, így a csupán arcukig megvilágított „ártatlanok” gyarmati tömeggyilkosságainak nyoma sem maradt, ma letagadható, ugye, tiszta kezű utódok?
Akkoriban az izzadt gyermekmunkások,
vizet is nélkülöző nyomortelepek és a
füst sűrűsége hozzátapadt a hátterekhez. Vastagon megült nem csupán a
festményeken, hanem a polgári lakások
falkárpitjain és monstrum sötét szekrényein, az elitnek vélt szórakozóhelyek
mélyén és a szülészek mosdatlan kezein.
A világos és színes robbanásszerűen tört
fel a festmények és plakátok világában,
de csak az öröklések által megtisztult kevesek fehér húsokhoz illő, érzéksimogató
díszítménye volt.
Sétáltunk a Szajna-parton. Régi folyóirathalmokat forgattam át. Egy palotabelső
tépetten is megragadó képével tértem
haza. Egy belső, ahol a sötétbe beférkőzött
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Lehet ma is tervezni drámai sötétséget,
éjszakai nappalt, de a sötétség tisztes
rangját helyreállítani nincs erőnk. A mai
intézményes és legalizált tömeggyilkosok
áttetszők, színtelenek. Nincs észszerűen
piszkos sötétség, amelynek hátteréből
ártatlan képpel elővilágítanak. A sötétség és világosság macska-egér játékhoz
már nincsenek emberszerű szereplők, és
nincsen tét. De ahogyan nemrég meglepte önmagát az elit képeinek, lakóterének
és öltözékének kiszínezésével, ma sem
késnek a hasonló érdekességek: a legbelső kifordítása, a steineri Umstülpung
bizarr átértelmezése folyik: jellé laposítva a lelki élet melegét, a vihar utáni
frissítő szivárványt. A jelentéseket meg
lehet erőszakolni, a szavak testén át lehet hatolni, a belsőből új jelentések friss
fénye villanhat fel egy pillanatra, majd
megsemmisül minden, ami a szétbarmolt
szavak által értelmezhető volt.
Az ilyen Instülpung utáni Umstülpung
steineri ragyogása a pokol fénye lesz.
 Irodaház, Debrecen, Szent Anna utca, 2004
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A MODELLEZŐ KÍSÉRLET
Kőszeghy Attila
„A z ember önmagát az élőre vonatkozó metamorfózis-szemlélet révén képes
meghódítani. Általa teszi saját gondolkodását elevenné, abból, ami addig halott volt,
eleven lesz. Így válik képessé arra is, hogy a szellem életét magába szemlélődően
felvegye.” (Rudolf Steiner: Goethe und Goetheanum)

A szellemi élet metamorfózisára, a szellemi
képességek ilyen átalakulására vonatkozó
gondolat elindíthat olyan szellemi aktivitást, amely a múlt századelőn a történetiség- és evolúcióképzeteket hozzákapcsolja
– Kant szavaival a tapasztalat analógiáit
előkészíti – a csak egyénileg, meditációs
elmélyülés során felmerülő olyan képzetekhez, amelyek kifejezetten nem tárgy jellegű
alakzatok, hanem tárgyakra is vonatkoztatható fény- és színjelenségek. Itt a szituációkra és történésekre vonatkoztatás igen
lényeges mozzanat. Leibniz Monadológiája
20−25. paragrafusa kapcsán fogalmazta
meg, hogy ezek a képzetek a meditációs szituációból köznapi állapotba vis�szatérve igen nehezen rekonstruálhatók.
A közelmúltban Deleuse fold-elmélete kapcsán nem véletlenül hivatkozott Leibniz
monasz-képeire. Jellemző, hogy a mára
lefutottnak vélt dekonstruktív építészet
formáló gesztusai tovább élnek. Különösen
Eisenmann néhány megjegyzése folytán,
amely a Deleuse-nél központi gesztusra,
a gyűrt-hajtogatott jellegre utalva a mágikus L alakzat jelentőségéről szól.
Rudolf Steiner hatásának egyik, ha nem
a legdöntőbb forrása, hogy épületeiben
felmutatta azokat az elemi gesztusokat,
amelyek tulajdonképpen elsősorban nem
a derékszöges kompozíciók ellenében, hanem a modern historizmusaként a dobozok
addíciója, egymáshoz és egymásba rakosgatása formájában jelentek meg. A mágikus L alakzat előzményeként tekinthetők
Rudolf Steiner hiperbolikus ívei és boltívei.
Különösen az utóbbiaknál megvalósul a
mágikus L alakzatoknak az Eisenmann-nál

kifejtetlen lényegi vonása: a térbeli átfordulás. Ez az a dinamikus mozzanat, amely
már Kant transzcendentális elemzéseiben
is rejtve van. E formai mozzanat az, amely
a romantika változatos formavilágában
még alig kapott helyet, de az expresszionista kísérletekben már igen. A Bolyai
nemeuklideszi geometriájára és Eötvös
gravitáció- és mágnességkutatásaira utaló
Einstein hiperbolikus térre fogalmazta meg
relativitáselméletét, amelyet Dobó Andor
terjesztett ki az elmúlt évtizedben elliptikus terekre. A hazai organikus építészeti
törekvések keretében mind Makovecz Imre,
mind Csete György kerülte a hiperbolikus
alakzatokat, kifejezetten az elliptikus formákat részesítették előnyben. Magyarországon született, és szerencsés módon világszerte ismertté vált Domokos Gábor és
Várkonyi Péter gömböc alakzata, az egyetlen stabil és egyetlen instabil egyensúlyi állapotot hordozó ideális forma. Alsó zónája
gömb jellegű, felső zónája meghatározóan
két horpadt, hiperbolikus jelleghez közelítő felületből áll. Néhány évtizede született
sajátos rokona, Szilassi Lajos világhírű
Szilassi-poliédere, amelynek gömb jellegű
alakzatba átformálása háromdimenziós
térben megvalósítható, differenciált részalakzatokból álló hétszín-sejtéses modell,
amely számos rendszerépítő-modellező kísérletnek, különösen a logikai modellezésnek új impulzusokat adhat.

FOLY TATÓDIK

a derűs világosság. Még nem egyenrangúan, de visszavonhatatlanul. Az építési
hibák, toldási repedések sötéttel takarása helyett az öregedés és romosodás
érdekessége, a magánéleti szakadások
rejtegetése helyett ezek olvasmányos
mikrodrámákba formálása természetessé vált az elit köreiben. Még nem tudva
arról a drámáról, a világosságot megsemmisítő kifehéredésről, amely hamarosan
a Bauhaus-szellemmel megjelent. Ki sejtette azt a kort, a mi korunkat, ahol a
világosságnak már semmi kapcsolódása
sincs holmi tisztaságeszményekhez, tiszta szerkezethez, tiszta fürdőszobákhoz,
tiszta kompozíciós rendhez, csupán a
hőség és hidegség változásának elfedéséhez, az olcsón működő egyenletesen
kellemeshez van köze.

„Mindeddig az építőművészeti gondolat a
nyugodt, élettelen mechanikus gondolata
volt, most az építőművészeti gondolat
a »beszélő« gondolatává válik, annak

Goethe hétfázisú „metamorfózis-tana” a
steineri Goetheanum keretében hét eltérő
oszlopfő jellegváltozásaiban kapott megfogalmazást. A modellező kísérlet folytatódik.

a belső elevenségének a gondolatává,
amely minket magával ragad.”
(Steiner: Wege zu enem neuen Baukunst)
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EGYE T L ENEGY VALÓDI HATALOM
L É TE ZIK : A S ZEL L EM HATAL MA
Interjú Kampis Miklóssal | Buella Mónika | Rajzok: Kampis Miklós

› Többször kerestelek az interjú miatt,
és kiderült, nagyon sok elfoglaltságod van.
Inkább az derült ki, hogy már nagyon keveset tudok teljesíteni. Az elfoglaltságaim
körülbelül ki is merítik erőtartalékaimat.
És az a baj, hogy jelentős részük külső hatásra keletkezik. Nem én döntöm el, hogy
tegnap és tegnapelőtt Pesten kell lennem,
és különböző dolgokat kell csinálnom, hanem mások. Ez azt jelenti, hogy kb. 400
kilométert utazom naponta, és mire hazaérek, teljesen elfáradok. Tehát aznap már
semmit sem tudok csinálni. A baj tehát az,
hogy a magam számára kitűzött célokat
egyre kevésbé tudom teljesíteni, mert egyre
több külső dolog akadályoz meg, például
ez a riport. Egy nap legfeljebb három-négy
órát tudok dolgozni, többet nem. Ezalatt
meg lehet írni három-négy oldalt, de ahhoz
föl kell készülni. Ennyi idő alatt egy A/3as rajzot sem tudok megcsinálni − lassulok
mind az írás, mind a rajzolás tekintetében.

› Milyen célt tűztél ki magad elé?
Ó, nagyon sok cél van, de nem biztos, hogy
mindnek eleget tudok tenni. Célkitűzésem,
hogy egyszer egy memoárt írok. Ebből a
családtörténet részét lényegében befejeztem, a saját életemről szóló rész még várat magára. Ez utóbbinak csak a vázlata öt
oldal. Nem publikációs célból írok, hanem
hogy ne vesszen el. Ezek dossziékba lesznek szépen belerakva. Megtaláltam régi-régi feljegyzéseket, levelezéseket, amelyeket
szintén össze fogok gyűjteni. Gábor fiam
javaslatára külön írok mindegyikhez anekdotákat és különböző feljegyzéseket, amelyek közben jutnak eszembe. Ha ezt mind
végig tudnám csinálni, akkor ez jó 200300 oldal lenne. Nem tudom, menni fog-e,
eddig 60-70 oldalt prezentáltam.
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› Miért tartod fontosnak ezt a memoárt?
Mert nem szabad elvesznie X. Y. ama kifejezésének, hogy kissé nyújtott négyzet,
amivel a téglalapot akarta jellemezni…
Vagy például egy derék asszonyságtól
kaptam egyszer egy papírórát, amin nem
24, hanem 36 óra volt… mert nekem ennyire van szükségem. Rengeteg ilyen történet van. Azt gondolom, ezeknek nem szabad feledésbe merülniük. Egy bizonyos
idő múltán, amikor már a résztvevők is
eltűntek, le lehet gépelni őket, és így sem
a történet, sem a benne lévő szereplők
nem vesznek el.

› Ki fogja ezeket olvasni?
Egyetlenegy dolgot tudok elképzelni:
a család. Nemcsak Gábor fiam, hanem
például az a több mint harminc ember,
akit a 80. születésnapom alkalmából ös�szehívtam, akik a családot jelentik.

› És melyek azok a napi teendők, amelyeket
elvállaltál, és amelyek akadályoznak az
írásban?
Az egyik társaság az Építész Kamara,
ahol a felügyelőbizottság elnökeként
működöm. Havonta két alkalommal fel
kell utazzak Budapestre, amikor csak a
teendőket beszéljük meg, erről jegyzőkönyvet kell felvenni, majd jön egy tonna anyag, amit át kell olvasnom, mert ha
nem teszem, akkor nem tudom teljesíteni
a felügyelőtestületi feladatokat. A másik
társaság a Magyar Művészeti Akadémia.
Ha én valamennyi eseményre felmennék,
amelyre meghívót kapok, valóban szükségem lenne 36 órára, de ez lehetetlenség.
Ott is a felügyelőtestület tagja vagyok,
azonkívül mint rendes tag is járok a tagozati ülésekre, és van még két tagozat,

amelynek az üléseire el kellene mennem,
de ezt már időhiány vagy átfedések miatt
nem mindig tudom megtenni.

› Mindezeket azért vállalod el, mert fontosnak tartod? Mondhatnál nemet is a
felkérésekre.
Valószínűleg eljön az a pillanat, amikor
nemet kell mondanom. De a kérdés nem
az, fontos-e számomra vagy sem, hanem
az, hogy tudok-e használni a többieknek.
Ha úgy gondolom, tudok, akkor csinálni
kell. Ha nem tudok használni többet, mert
egyszerűen már nem bírom, akkor nem kell
csinálni. Itt nem arról van szó, hogy ezeket
a feladatokat én akarom. Ezekre felkérést
kaptam, és én ebből arra a következtetésre jutottam, hogy valamiért úgy gondolják,
tudok segíteni. Ezek a dolgok valójában
nagyon távol állnak az én érdeklődési körömtől, és kritikus elmék azt mondják, nem
is vagyok rájuk alkalmas, mert ezek rendkívüli precizitást, a részletekkel való foglalkozást igénylő teendők. Jogszabályoknak és törvényeknek való megfelelést kell
vizsgálni, és ha baj van, ordítani kell, hogy
nem felel meg! Ez inkább rendőrségi feladatnak tűnik számomra, de vegyük csak
a kamarát. A kamara felügyelőtestülete
öt darab építészből áll, egyikük se jogász,
én se. Mindegyiküknek van valamiféle affinitása a jogi dolgokhoz, mert főépítész
volt, vagy a közigazgatásban dolgozott.
A felügyelőbizottság összetételének tiszta
megoldása az lenne, hogy az illető szervezettől független, jogász végzettségű embereket kellene beválasztani, amely esetben
egyébként valószínűleg már megszűnt
volna a kamara. De ezt nem engedhetjük
meg magunknak. A Magyar Építész Kamara
kb. húsz éve működik, a francia kamara

kétszáz esztendős. Azokra a jogos kifogásokra, hogy a kamara húsz év alatt képtelen volt olyan erős pouvoir kiépítésére,
mint a francia, azt szoktam mondani, hogy
kétszáz év múlva találkozunk, és meglátjuk, elértük-e ugyanazt. Az angol kamarát
úgy hívják, hogy Royal Institute of British
Architecture, azaz „Királyi Brit Építészeti
Intézet”. Így hát még egy királyunknak is
kéne lennie, aki erre áldását adja. Ez így
nem működik. A társadalom maga is idegen testként érzékeli ezeket a szakmai kamarákat. A mai társadalom nem tart rájuk
igényt. Az elméletileg birtokunkban lévő
szellemtudományos háttér alapján tudjuk,
tudnunk kellene, hogy a kamarák ellenkező tendenciát képviselnek, mint a jelenkor
legfontosabb iránya, impulzusa. Azonban
két dolgot vegyünk figyelembe. Egyrészt a
jelenkor legfontosabb tendenciáit az egyes
emberek csak irgalmatlan szellemi ráfordítással érik el, mint például Makovecz Imre.
Az asztalán húsz réteg skiccpausz volt,
amikor gyötrődött a különböző szellemtudományos fogalmakkal, és megpróbálta
őket lerajzolni, értelmezni. Imre nem ösztönösen csinálta azt, amit csinált, hanem
iszonyatos szellemi erőfeszítést tett annak

érdekében, hogy ezt megértse. Ha ez a társadalom egészében nincs meg, akkor abból
rettenetes zűrzavar támad. Ma erre többen
azt mondják, hogy pompás korban élünk.
Legyen először egy nagy káosz, abból még
lehet valami. Politikailag, társadalmilag
azonban az emberek nem akarnak ebben
a káoszban élni, mert akkor pisztollyal az
oldaladon kellene járnod. Ha valami nem
tetszik a másik mondandójában, akkor
lősz. Tehát a káosz az nem egy kívánatos
valami. A másik az, hogy például Franciaország, ahol kétszáz éve van kamara, természetes fejlődés útján érte el a jelenkort.
Gondolkodjunk el, vajon hogyan tudja egy
francia ember a jelenkor impulzusát fölvenni. És most gondolkodjunk tovább. Mi egy
olyan országban élünk, amelyet a század
elején széttrancsíroztak, a század közepén
a II. világháborút is elvesztette, újból széttrancsírozták, majd 40-50 éven keresztül
egy ideológiai kísérlet áldozata volt. Ennek
következtében mi, akik abban a szituációban szocializálódtunk, szinte föl sem tudjuk fogni, mi történt az elmúlt húsz évben.
Ma a szocializmus építése helyett a kapitalizmus építése folyik, de olyan ügyesen
és okosan, hogy a tőkés társadalmat tőke
nélkül akarjuk fölépíteni. Meg kell érteni,
hogy azok a tőkés társadalmak, amelyek
most domináns szerepet játszanak, korábban kirabolták az egész világot. Az angolok
például Indiát a Kelet-indiai Társasággal, a
spanyolok az indiánok aranyát zsebelték
be, majd azt mondták, hogy nekünk most
van tőkénk. Mi meg úgy csinálunk, mintha
lenne. De minket a múlt században háromszor is kiraboltak, most folyik a negyedik.
Egy ilyen országban nem tudunk úgy viselkedni, mint abban, amely a természetes fejlődés útján működött, és nem vált ennek az
ideológiai kísérletnek áldozatává. A jelenkor impulzusainak befogadása a fejlettebb
országokban is iszonyatos szellemi erőfeszítést igényel, ami hatványozottan igaz
ránk. Nem véletlen, hogy Makovecz Imre a
kamarát akarta először létrehozni. Egyszer
a 80-as években Olaszországban jártunk,
és bementünk egy pékségbe. Ott láttunk
először helyben sütő látványkemencéket.
Megkérdezte a pék, honnan jöttünk, és
mikor megtudta, hogy Magyarországról,

azt mondta: „Én is kommunista vagyok”.
Megkérdeztük: ugye tudja, ha itt kommunizmus lesz, akkor elveszik a pékségét?
„Az én pékségemet? Hát hogy képzelik
azt?” Így én is vagyok kommunista… Ezeknek az embereknek abszolút nincs meg az a
tapasztalatuk, amin mi keresztülmentünk,
soha nem érezték azt a sokkot, amikor az
egyes emberek magántulajdonát elkommunizálták. Erről nagyon sok mindenkinek
irgalmatlan sok belső negatív élménye van,
és olyan irtózatos mennyiségű indulat halmozódott fel bennük, amit csak néhány
esetben lehet észlelni. Megdöbbentő például, hogy egy nagyon értelmes, jól dolgozó titkárnő milyen ordítozást tud rendezni
bizonyos témákkal kapcsolatban. Az ember
ilyenkor döbben rá, hogy milyen régóta, 2030 éve hurcolhatta magában azt, ami most
kitört, mint egy vulkán.

› Mi az a jelenkori impulzus, amit most fel
kellene venni? Amit ezek szerint a nyugateurópai emberek más adottságokkal tudnak felvenni, mint a kelet-európaiak?
Az antropozófia azért kellemetlen, mert
elképesztő szellemi erőfeszítést igényel,
hogy tényleg megértsen valaki valamit.
Az emberekben van egy természetes ellenkezés bizonyos dolgok iránt, például
a gonosz témája iránt, amit nem is csodálok, mert egész gyerekkoruk óta mást
se hallottak: jó kisfiú legyél! A gonosz
nekik a gengszter. Még egyszer mondom: még egy akkora szellemi erőnek is,
mint Imre, irtózatos szellemi erőfeszítést
kellett tennie, hogy ezt magáénak tudja
olyan szinten, hogy aztán nyugodtan le
merte írni, hogy ő kilép az antropozófiai
társaságból, mert az antropozófiát diszkreditálták. Úgy tudom, hogy Svájcban
a Goetheanumban, az Antropozófiai
Társaság székhelyén Rudolf Steiner
hamvait, szobrát eltávolították, vagyis
áthelyezték. Ez kiváló módon reprezentálja, hogy mit értett azon Imre, hogy az
antropozófiát diszkreditálták. Lehet rengeteg kiváló antropozófus a világban, de
ez a mozzanat olyan, mintha azt mondanám, hogy a KKE-ben se Kós Károlyra, se
Makovecz Imrére nincs szükség. Egyelőre
mi még ezt nem mondjuk.
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› A gonosz kérdéskörén jó néhány olvasó
fennakad. Miért kell nekünk a gonosz?
Mert nem tudunk gondolkozni nélküle! Az
emberi psziché különböző lényekből áll
azon kívül, hogy van benne egy én, ami halhatatlan. Mit gondolsz, az érző lélek és az
értelmi lélek honnan keletkezett? Az egyik
Lucifer, a másik Ahrimán hatására. De nézzük meg a Gyűrűk Urát: „kezdetben semmi
sem volt gonosz, még maga Sauron sem”
− azért idézem, mert sokkal könnyebb így
megérteni. Akkor válik „gonosszá”, amikor
túllép saját hatáskörén, és az egyensúly
helyett egyik vagy másik eluralkodik, aszimmetria jön létre. Ez történik ma. Mindezt
neked, az én-ednek kellene vezényelni, de
fogalmad sincs, hogyan kell az ostort fogni.

próbálni kiépíteni, de egy 40-50 éves zűrzavart, ami a teljes belső értékrend tönkretételével járt, nem lehet 20-25 év alatt rendbe
hozni. Megteremteni, felépíteni valamit hos�szú idő, lerombolni, fölrobbantani egy perc.
Legalább 50-100 éves perspektíva kell. Ha
körülnézünk ma az országban, nem tudunk
olyan kontinuális erőt fölmutatni, felfedezni,
amelyik 40-50 évig folyamatosságot biztosítana. Látom az igyekezetet egy ilyenfajta rend
létrehozására, de számomra nagyon kétséges
az eredmény. Azt tapasztalom, hogy az építészet maga állandó hátrálásban van, amelyben
mindenki, aki két könyökkel előre tud menni,
az valahova el tud jutni. De ez nem alapoz meg
egy olyan jövőt, amiben jó lesz élni.

› Az 1990 után született fiataloknak teljesen más tapasztalatuk van a világról, más
világba születtek, mint amiről beszéltél.
Ők könnyebben fel tudják venni a jelenkor
impulzusát?

› Ennek fényében a Kós Károly Egyesülés
90-es évek eleji célkitűzése irreálisnak tűnik. Ha mindezek kiépítésére 20-25 év nem
elég, hanem nyilvánvalóan több idő kell,
akkor fölmerülhet a 90-es évek határtalan
nagy naivitása.

Ez ugyanolyan kérdés, mint amit az Imre úgy
fogalmazott, hogy az ifjúság a jövő, és őrájuk
kell támaszkodni. Amikor megyek az utcán,
vagy utazom a vonaton, és látom az ifjakat,
olykor megkérdezem magamban Imrét, hogy
ezekre gondoltál? Mert belőlük hiányzik valami. Hiányzik az a kontinuitás, ami évszázadokra visszamenőleg ugyanezt a vonalat
képviselte. Ez egy új világ, és abszolúte szabadosságot jelent számukra, mert egyszerűen semmiféle tapasztalatuk nincs a rendről.
Voltunk egy hetet Angliában, és én nagyon
lelkes voltam a fantasztikus élményektől.
„Szóval jártál egy olyan országban, ahol minden rendben van” − mondta Imre. Sajnos az
a helyzet, hogy a 90-es években születettek
nem tapasztalhatták meg, milyen egy olyan
ország, ahol rend van. Ezt a rendet most próbálják nagy nehezen kiépíteni, de a fiatalok
értelemszerűen lázadozni fognak ez ellen. A
jelenkor egy katasztrófa. Kezdete valaminek,
ami éppen azért, mert az elmúlt 40-50 év
rajtunk szakadt, időbeli aszimmetriát jelent
azokhoz az államokhoz és népekhez képest,
akik ezt nem élték át. Hiába mondjuk, hogy
ez egy európai kultúra, mert tudunk késselvillával enni. Ezek nagyon szép dolgok, de
nincs kiépülve az a rendszer, amely alapján
egy társadalom berendezkedik. Meg lehet

A Kós Károly Egyesülés pontosan akkor jött
létre, amikor kellett. Egy nappal se később
vagy korábban. Korábban nem volt lehetősége létrejönni, később pedig már okafogyott lett volna. A baj ott van, hogy időközben olyan változások következtek be, amire
a Kós Károly Egyesülés létrehozásakor még
egyáltalán nem számítottunk. El tudom fogadni, hogy a naivitás is belejátszott. Ám
ami valóban megfelelt az adott helyzetnek,
az szép lassan eltávozott ebből a társaságból. Imre halálával végérvényesen, hiszen
az a szellemi erő távozott el, ami ezt az
egészet éltette. Nem gondolom, hogy ismét
meg lehetne ragadni ezt a szellemi erőt. Ha
egy szervezetben nincs meg az elgondolás,
miért is létezik, mi a tennivalója, akkor az
előbb-utóbb elsorvad, kiüresedik. A szellemi forrás „elhanyagolása” azt a kellemetlen dolgot fogja eredményezni, hogy szép
lassan önmagától elhal a szervezet. Egy
másik, szintén hibalehetőség, hogy újból
és újból ugyanazt a dolgot emlegetjük, és
ugyanazt a dolgot megmerevítve halott üg�gyé változtatjuk.
Az egyetlen KKE-be bevitt szellemi háttér
az, amit mi az antropozófia által orientált szellemtudománynak neveztünk. Ezt
kijelentettük, és megjelentettük egy kis
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füzetben is. A legtöbb esetben ezek a füzetek nincsenek meg még azoknál az embereknél sem, akik most vezetik a KKE-t.
Olvass bele! Még mindig található benne
egy olyan program, aminek a tizedét sem
csináltuk meg. Ha valaki belép az egyesülésbe, az lenne a minimum, hogy ezeket elolvassa, hogy tudja, hogy hova lép be.
Azt gondolom, a KKE elméletileg össze tudná szedni magát, ha valaki visszanyúlna az
alapokhoz, és ugyanezt valamilyen „korszerűsített” módon próbálná megcsinálni.
De ahhoz rettenetesen sokat kell dolgozni.
Az egyesülés induláskor periferikus állapotban volt, most pedig, ha tetszik, ha
nem, a centrumba került, és a centrumban
másképpen kell viselkedni. Az a baj, hogy a
centrum maga képvisel egy karaktert, amit
ezek az emberek átvesznek. Kénytelenek
átvenni, hiszen különben nem tudnak tárgyalni. Amit Imre végrendeletben társadalmi feladatként rájuk hagyott, azt végrehajtották. Ennek az lett az eredménye, hogy
kiderült, ezek az Imre által javasolt társadalmi, vezetői posztok nominális értékűek,
mert semmiféle pouvoirral, hatalommal
nem rendelkeznek.
Az egyesülésben nagyon sok építész semmi mást nem akar, csak épületeket tervezni. Ez nagyon helyes gondolat, csinálják,
ám ez az egyesülés ennél jóval többet
akart. Makovecz Imre számára az ő építészete nem végcél volt, hanem eszköz, hogy
a Kárpát-medence magyarjait összefogja,
hogy amikor a vargyasi templomban felhangzik az, hogy „Tebenned bíztunk eleitől
fogva”, akkor ez így legyen, a rovásírással
ellátott oltárkő előtt. Nem az épület volt
a cél önmagában. Meg kellene érteni: nem
épületeket, hanem az embereket építette. Imre az épületein keresztül nevelte az
embereket. Jó néhány évvel ezelőtt Frisch
Mihállyal, Kálmán Istvánnal és Balla Enikővel elmentünk Sárospatakra, ott sétálva
hozzánk csapódott egy 16 év körüli kislány.
Honnan jöttünk, láttuk-e már a gimnáziumukat, mert az olyan szép! Másnap elmentünk. Ott egy ugyanolyan görbe hátú,
morcos arckifejezésű portásnő ült, mint
bárhol. Szeretnénk megnézni az épületet
− mondtuk. Kihúzta magát, és azt mondta,
tessék parancsolni, ugye, milyen gyönyörű!

1990 körül

Na, ezt csinálta Imre. Egy kripliből egy öntudatos, büszke embert csinált, igaz, hogy
pillanatokra, de megcsinálta! És ez a dolog
lényege. Imre azt mondta, nem feltétlenül
kell ötvenezer előadást tartani, hiszen azt
megcsinálta Steiner, tessék azt végigolvasni. Nem kell előadni, dolgozni kell! Mindezt
belevinni a munkába, ez a trükk! Mert ha
én az antropozófiai tanulmányaim mellett
kockaházakat rajzolok, az nem trükk. Írja is
Steiner jó néhány helyen: hiába határozom
el, hogy a szellemtudományokkal fogok

foglalkozni, ha a mindennapi életben úgy
gondolkodom, mint egy materialista, akkor
megette a fene az egészet. Nehéz ezt a mindennapi életbe belevinni.
Kálmán István adott egyszer egy könyvet, ami az 1926-os, 1927-es években az
antropozófiai társaság egyes tagjainak
eltávolításáról szólt. Nekem a Nibelungénekből a Királynők veszekedése című
fejezet jutott eszembe beleolvasván. Mit
kínlódott ez a szerencsétlen Steiner, hogy
megpróbálja elmagyarázni hallgatóinak:

följebb kell emelkedni a gondolkodásban,
mert az általános mindennapi gondolkodásból nem lehet megközelíteni a szellemi világot. A Theozophie című könyvében
Goethére hivatkozva írja: megyek egy
virágos réten, érzékelem a környezetet,
gyönyörködöm a virágokban. Azonban a
következő lépés már az, hogy nekem ez
tetszik. Beléptem a küzdelembe, már ketten vagyunk. Akkor jön egy harmadik fok,
amikor fölemelkedem, és isteni lények
módjára szemlélem a világot. Most olva-
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som a Kortörténeti szemlélődések című
könyvét, amely az I. világháború alatt
tartott előadásokat tartalmazza. Mit kínlódott ez az ember, hogy ne ugorjon egymásnak az egymás mellett ülő német és
francia, és ne tekerjék ki egymás nyakát!
A negyedik kötetben még mindig ez a veszekedés van. Még mindig ott tartottak,
hogy tetszik-e a virág vagy sem. Steiner
megpróbálta ezeket az embereket feljebb
emelni. A katolikus szentmisén van egy
olyan pillanat, amikor elkiáltja magát a
pap, hogy „emeljük fel szívünket!” Mindenki válaszol: „fölemeltük az Úrhoz”.
Emelitek ám azt, csak mímelitek, mert a
lelkeket valóban föl kell emelni! Ez nem
olyan egyszerű, mert az emberek nem
akarják magukat háttérbe szorítani. Nem
akarják megérteni, hogy a gondolkodásban nem ők teremtik a gondolatot. Weöres
Sándor mondja nagyon szépen:

évvel volt. Pál apostol úgy ír, hogy „nem
én, hanem Krisztus énbennem”. Arisztotelész után 1500 évvel Aquinói Szent
Tamáséknak viszont már az emberi individuumok halhatatlansága volt a lényeg.
Ők össze akarták kötni ezt a gondolkodásmódot az egyházi dogmatikával. Nézzük meg az egyház fejlődését, Krisztus
után 0-tól az első 300 évet! Rengeteg
olyan gondolkodót és teológust találunk,
akit simán mind kiátkoztak mint eretneket. Nem Origenészt, Alexandriai Szent
Kelement vagy Ariuszt választották meg
egyházfőknek, hanem mindig valaki alkalmatlant. Alexandriai Szent Kelemenről írja Hamvas Béla, hogy ő volt az első
olyan ember, aki feltette azt a kérdést,
szabad-e valamit egyáltalán leírni. Mi,
akik szellemtudományos képzettséggel
rendelkezünk, pontosan tudjuk, hogy
miért: azért, mert a betűket a szellemek

„Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket:
táplálnak, melengetnek valahány világévet,
s a te múló dalodba csak vendégségbe
járnak...” (Ars poetica)
Ugyanezt a házról is el lehet mondani.
A te múló házadba is csak vendégségbe
járnak. Nagyon fontos a vendégség: vendégül kell látni! Nem arról van szó, hogy
ezáltal háttérbe szorulok, mert vendégül
látok valakit, aki nálam jóval magasabb
szinten van.

› Fussunk neki ennek a gondolatnak még
egyszer: gondolataink nem a mieink.
Arisztotelész kora az első olyan pillanat,
amikor az emberiség először ragadta meg
a tiszta gondolkodást. Arisztotelész nem
úgy gondolkozott, hogy „én gondolkodom”, hanem úgy, hogy „valaki gondolkodik bennem”. Ez kb. Krisztus előtt 300
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nem tudják elolvasni. Az írással a gondolatot lehúzod ide, ami kizárólagosan a
materiális világban vagyon, holott az eredetileg egy gondolat, ami tebenned van,
élő, eleven. Hamvas igazi szellemi emberként azt mondta, hogy nem, és mint minden igazi szellemi ember, leírt mindent,
amit akart… Ez egy csapda, a kreativitás
csapdája, a szeretet csapdája. Ha én azt
gondolom, hogy a gondolat az általam
termelt összefüggés, akkor ez csak akkor tökéletes, ha hozzáteszem, hogy az
agyamban lévő folyamatok választják
ki a gondolatot, úgy, mint az izzadtságot. De ez nem így van, ugyebár. Abban
a pillanatban, hogy tudomásul veszem

a szellemi világ létezését, amely sok-sok
rétegből áll, onnantól kezdve már az emberi individuum nem egy magányos lény,
hanem olyan lény, akinek társai vannak.
Igaz, sokkal-sokkal feljebb vannak, és
időnként megsimogatják a fejedet, hogy
jól van, Malacka, jól van. Innentől kezdve sokkal inkább el tudom képzelni, hogy
ahhoz, hogy gondolkodni tudjunk, el kell
fogadnunk dolgokat, például magát az
érzéki világot is. Az éntudatunk ezen az
érzéki világon gyullad fel, de amikor elalszunk, akkor nincs érzékelés, de nincs
is tudat. Ez a valóság. Az, hogy az ember megvalósítsa, hogy az érzéki valóság
mellőzésével tudata legyen, az az egyéni
szellemi iskolázás eredménye. A szellemi világ nem a fizikum megduplázódása,
hanem olyan, mint az én belső tudatom,
csak nincs teste. Ezt nem olyan nagyon
nehéz elképzelni, hogy megértsük, hogy
a szellemi világban lévő meg a saját tudatomban lévő az ugyanaz. Hiába mondja azt valaki, hogy az az én gondolatom,
az annyiban az enyém, hogy egy tőlem
idegen gondolatot nem tudok befogadni.
Persze hogy számítok mint individuum,
hiszen akármilyen gondolatot nem tudok
befogadni. Aquinóinak és Arisztotelésznek is igaza van. De Arisztotelész nem
azért gondolkodott úgy, mert ő egy másik
szekta tagja volt, hanem azért, mert valóban így érezte belül, hogy ilyenformán
működnek a gondolatok. Aquinói meg
már nem érezte ezt, ő már 1500 évvel későbbi derék ember volt, neki már mindent
meg kellett magyarázni. Ő arra hegyezte
ki a világot, hogy az emberi én halhatatlansága a lényeg, és egyéni, önálló, individuális lény az ember. De ez az értelmi
lélek korszaka volt, azt kellett befogadni,

ma meg a tudati lélek korszakában vagyunk. Én így gondolom a gondolat és az
individuum viszonyát.
Fontos a korszakok szellemtudományos
ismerete. Az ember érzi, hogy a most körülöttünk lévő jelenségek nem véletlenek.
Nem hiszek abban, hogy a szíriai és az
iraki arabokban hirtelen föltámadt az olthatatlan vágy a demokrácia iránt. Amikor
az európai ember elválasztotta a vallást
az államtól, mondván, hogy magánügy, e
mögött az állt, hogy ateista is lehetek. Így
Európa már nem képes megérteni, hogy
az iszlám az nem ilyen. Amikor a müezzin
énekel, sok ezer ember egyszerre térdel
le, és ez nem magánügy, nem játék. Ez az
egész államnak és életformának a szervezését jelenti, amit nem lehet ugyanolyan módon kezelni. Azt hiszi az európai ember, hogy ha ide bejön egy iszlám
csoport, akkor az majd tudomásul veszi,
hogy az iszlám magánügy. Szó sincs róla!
Az egész iszlám világ olyanfajta stádiumban van − hogy ez most belerögzült-e egy
régebbi állapotba vagy sem, az egy másik kérdés, ez legyen az ő gondjuk −, ami
nem tűri el, hogy valaki ne legyen ennek
tagja. A hitetlenek elleni dzsihád, a szent
háború teljesen törvényes dolog ott.
Az európai ember nem képes felfogni,
hogy a kettő között irtózatos a különbség. Nem tudom neked megmondani, melyik a „fejlettebb”, de azt tudom, hogy az
egyik egy absztrakción nyugszik, ez meg a
valóság. Nagyon nagy bajok vannak ezzel
a felvilágosodás nevű valamivel, inkább

elsötétülésnek lehet nevezni. A régi római
jogban volt egy ilyen kérdés: cui bono,
kinek jó ez? Azt a gonosz kérdést teszem
fel most, hogy kinek volt jó elválasztani
a vallást az államtól? Azoknak, akik nem
tartoztak ezekhez a vallásokhoz. Kizárólag nekik volt jó, mert az ő elzártságukat és megvetettségüket felszámolta.
Nagyon messzire vezet ez a gondolat.

volna szét, akkor is duellum alakulna ki.
A vezetők maguk ezt így csinálnák, azt
meg amúgy. Itt valami nagyon nagy
baj van. Az a fajta törekvés, amit az
antropozófia hozott, voltaképpen egy
megismerésre való törekvés, amelynek
a megismerésből származó cselekvés
lenne a következménye. Itt nincs ellentét megismerés és cselekvés között.
Az előbbiekben vázolt módon azonban
ellentét keletkezne.

› Újra össze kell kötni, ami szétszakadt.
Nem ez a feladat a tudati lélek korában?

› Igen, nagyon súlyos dolgot mondtál.
Egyáltalán nem állítom, hogy ha ez nem
következik be, akkor a helyzetünk ma
jobb lenne. Azért nem mondom, mert
sajnos − ahogy Imre azt mondta, hogy
az antropozófiát diszkreditálták − a vallásokat is diszkreditálták. Gyakorlatilag
nincs ma olyan keresztény vallás a világon, amelyik vetélkedni tudna az iszlám
belső intenzitásával. A keresztény vallások elvesztették a kapcsolatot a szellemi világgal. Nézzük meg a jezsuitákat!
Saját maguk felkészítése következtében
belül átalakultak, és irgalmatlanul sok
természettudományos felfedezést tettek.
Teilhard de Chardin (1881−1955) például
jezsuita teológus és kiváló természettudós volt. Az az érdekes, hogy ekkor
pontosan olyan materialista módon gondolkodtak, mint a vallástalan természettudósok, eszük ágában nem volt a kettőt
összevegyíteni. Ha ezt kivetítem az előbb
vázolt helyzetre, azt lehet mondani, hogy
ha még az állam és az egyház nem is vált

Elméletileg igen, ez a feladat. De ezt nem
lehet úgy fölvenni, mint egy tananyagot,
az képtelenség. Így nem lesz hatása a
személyiségre. Márpedig ez csak akkor
érthető meg, ha nemcsak a gondolkodásoddal, hanem a teljes személyiségeddel
is belemélyedsz. Saját tapasztalatom
alapján úgy gondolom, hogy nem kell
kitűzni a homlokodra ezt a célkitűzést.
Ha te valóban meg akarod érteni a világot, akkor egyszerűen nincs más út.
Azonban kell egyfajta távolságot tartanod a világ és saját magad között.
Ha megnézem a világ teremtésétől a végezetéig tartó ívet, és benne az ember
szerepét, akkor a nem is olyan távoli jövőben szellemtudományos értelemben az
emberiségnek fizikai értelemben a teljes
megsemmisüléssel kell számolnia. Márpedig tudjuk, hogy most a teremtéstörténeti fejődés közepén, a Föld korszakában vagyunk. Majd jön a Jupiter-korszak,
a Vénusz–korszak, és végül a Vulkán-korszak. Egyenként hámlik le rólunk a fizika,
majd az éteri, majd az asztrális… A dolog
lényege az, hogy visszafele megyünk, a
szellem felé. Mai materiális fogalmaink
szerint azonban a semmiből jöttünk, és
a semmibe térünk vissza. Ezt nem lehet
célkitűzésként lelkesen a zászlónkra tűzni. Ennek tükrében azok a hatalmi törekvések, amelyek a XXI. században jönnek,
eszméletlenül nevetségesnek tűnnek.
Miféle hatalomról beszélnek? Egyetlenegy
valódi hatalom létezik:

a szellem hatalma.
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Metszet

Van egy f öldnyelv Szolnokon, ami az
északi hegyekből eredő Zagyva folyót
még egy utolsó kanyarra készteti,
mielőtt a Tiszába torkollik. Ez a Tabán,
melynek története egyidős a várossal,
és aminek épített környezetén az utóbbi
30 év elemi átalakulásokat hozott.
Ebben a formálódó közegben készült
el 2015-ben a 10-es számot viselő
lakóház újjáépítése Álmosdi Árpád,
Csendes Mónika és Pölös István (Ártér
Építészműterem Kft.) tervezésében.

TABÁN 10.
Szolnok
Építészet:
Álmosdi Árpád
Csendes Mónika
Pölös István
(Ártér Építészműterem Kft.)

Szöveg: Juhász Balázs
Fotó: Ártér Építészműterem Kft.

Fényes Adolf: Házak a szolnoki határban
Forrás: Virág Judit Galéria archívuma

ta b á n , n o 10

–

balázs juhász

The neighborhood of Szolnok known as Tabán was a safe haven for folk architecture until the 80's. Since then, the area has been radically reconstructed; however,
the rambling road network and a few old houses still stand witness for the old times. House No 10 was one of its oldest and most decrepit buildings. Oddly enough,
regulations did not allow it to be authentically reconstructed. The new residential home was designed by Árpád Álmosdi, Mónika Csendes and István Pölös (Ártér
Architects Ltd.) in 2015. The building was designed in the spirit of local architectural traditions, in interaction with the contemporary architectural medium. With
regard to mass design, layout planning and facade construction, folk architecture and contemporary solutions played an equal part in the process. The cultural
interaction of these solutions create a feling of continuity and freshness.
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A Tabán nevét a török időkből eredeztetik,
mely utal az itt lakók által végzett tímármesterségre. Ez erősen hatott a terület megítélésére,
hiszen a hely a bőrcserzés okozta kellemetlen
szagok miatt nem volt kifejezetten vonzó a
letelepedni vágyók számára. Szolnok nyugati
irányú terjeszkedése miatt pedig a városszéli
helyzetbe kerülő településrész lassan szegénynegyeddé változott. Ez a társadalmi környezet
az itt kialakult, elsősorban a halászó életmódot kiszolgáló paraszti építési kultúrát erősen
konzerválta egészen az 1980-as évekig. A városrész egyedi atmoszférája a 1902-ben alapított Szolnoki Művésztelep festőinek is kedvelt
témája volt a múlt század első felében. Tájképek és falusi életképek sokasága őrzi a nádfedeles parasztházak szinte idillikus hangulatát. A terület első jelentős átépítése 1982-ben
történt. A Szolnokterv által készített rendezési
terv meghagyta a középkori telekosztást és a
zegzugos belső utcahálózatot, a Tabán északi
és nyugati vonalára zárt sorú, új sorházakat
épített, összesen 9-10 eredeti, régi épületet
meghagyva. A rendszerváltás után a szegényes lakónegyedből pedig elit lakópark lett.
A 2010-es évek elejére már csak a Tabán 10.,

Alaprajz
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A régi Tabán 10. mint kordokumentum eltűnt
egy olyan városból, melynek épített környezetéből nagyon hiányoznak a történeti minták
és az identitást adó előképek. (Ez magyarázható Szolnok ártéri fekvésével és a környező
folyók gyakori pusztításaival, de a közép-európai történelem eróziós hatásával is.) Ebben a
kulturális űrben a tervezők számára kiemelten
fontos volt, hogy az új ház a helyi építési hagyományok szellemét folytassa, kölcsönhatásban a mai építészeti közeggel. Ebből fakadóan
tömegformálásban, alaprajzi szervezésben és
homlokzatkezelésben egyaránt kiegyensúlyozódás figyelhető meg a paraszti építési kultúra
és a kortárs építészeti eszközök között. Ez az
összekapcsolódás a két kategória általános
szembeállítását végül is teljesen feleslegessé teszi. Hiszen a régiség építészetének ereje
egyrészt saját jelene iránti őszinteségéből fakad, másrészt a hosszú évszázadok alatt kikristályosodott eszközkészletében gyökerezik,
mellyel kifejezi azt.

24. és 50. maradt meg a régi épületállományból. Ezek közül is kitüntetett szerep jutott a
Tabán 10.-es számú házának, hiszen ez volt a
legidősebb, még hagyományos építési technológiával készült, és eredeti lakóházfunkciójában megmaradt épület a környéken. A helyiek,
megérezve, hogy Szolnok középkori világának
egyik utolsó hírmondójával állnak szemben,
civil kezdeményezésre helytörténeti múzeummá alakították az omladozó parasztházat, ám
jelentős szerkezeti beavatkozások nélkül az
nem volt megmenthető. Az épületnek aztán új
tulajdonosa lett, aki újra lakóházként szerette
volna használni a házat. A Tabán 10. rekonstrukciós pontosságú újjáépítési munkaként így
került az Ártér Építészműteremhez, ám a helyi építési előírások már nem tették lehetővé
a régi parasztház korhű visszaépítését – csak
zárt sorú beépítés engedélyezett a telken. Emiatt – elvetve a rekonstruálást − egy teljesen új
lakóházat terveztek a telekre.
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Helyszín: Szolnok, Tabán 10.
A tervezés éve: 2013–2014
Az építés éve: 2014–2015
Bruttó szintterület: 160 m2
Generáltervező: Ártér Építészműterem Kft.
Építész vezető tervező: Álmosdi Árpád
Építészet: Csendes Mónika, Pölös István
Statika: Vasas Erika, Berekterv Kft.
Gépészet: Pavlics György, PPR Plan
Villamosság: Nagy Attila, Rekonterv Kft.
Generálkivitelező: Maranello 2001 Kft.
A Creaton South-East Europe Kft. a "Hozzuk együtt
tető alá! Kerámia tetőcserép az építészetben –
Bármilyen funkcióban" pályázat I. helyezettje
2015-ben

A ház képlete így egyszerű és tiszta: egy egyenes gerincű nyeregtetős forma, két oromfalas
véghomlokzatával a belső gyalogosközre, illetve a folyóparti sétányra nézve. A köz felőli
oldalon egy táblás faburkolattal ellátott raktár,
a folyóparti oldalon pedig tömör téglakerítés
zárja az udvart. Az épület tömege léptékében a környező házak méretéhez igazodik,
mellyel kiegyensúlyozott utcaképet alakít ki,
a tető alacsony ereszével viszont a belső udvarról nézve a korábbi parasztház arányait
idézi fel. A kis köz felőli homlokzat a raktárépülettel egyértelműen fogalmazza újra a régi
parasztház homlokzatát − mai burkolattal. Az
oldalhatár felé eltolódott aszimmetrikus tömeg a tornácos parasztház tört tetővonalának
aszimmetriáját idézi föl. A teljes magasságukban falazott, nagy hajlásszögű oromfalak viszont már elhagyják az itteni népi épületekre
jellemző deszkázott orommezőt. Alaprajzi felépítésében könnyen felfedezhető a háromosztatúság: középen bejárat szűk konyhával,
lépcsővel és mosdóval, az épület két végén a
lakószobákkal. A tetőtérnek már nemcsak raktározási funkciója van, hanem lakószobák kialakítására is alkalmas. A szobák fényigényét
leleményes módon oldották meg: az oromfalak
nyílásain túl a tetőtér térdfalain ablakokat helyeztek el, amelyek a nyitott ereszaljon keresztül fényt juttatnak a felső helyiségekbe, elkerülve ezzel, hogy tetőablakok vagy „kutyaólak”
lyuggassák át az egyszerű tetőformát. A homlokzaton megjelenített, durván eldolgozott és
fehérre festett nyers téglafelület vernakuláris
ízét talán részletezni sem kell, viszont az üres
állófugák ritmusos sora emlékeztet arra, hogy
nem egy tömör téglafalat, hanem egy átszellőztetett réteges falszerkezetet nézünk.
Ezek a kulturális összefonódásra törekvő megoldások adják meg a háznak a folytonosság és
a frissesség érzetét. Egy olyan épített környezetben pedig, ami elveszteni látszik történeti
viszonyítási pontjait, egy ilyen szintetizáló látásmód válhat önmaga is előképpé.
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IN T ER JÚ C SENDE S MÓNIK ÁVAL
ÉS ÁLMOSDI ÁRPÁDDAL
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Á r t é r É p í t é s z Mű t e r e m , S z oln ok | C s ó k a B a l á z s, Te r d i k B á lint

A Kós Károly Egyesülés az idén éppen negyedszázada alapította meg ma is aktív,
posztgraduális képzést adó Vándoriskoláját, amelyben eddig közel nyolcvan hallgató szer zett diplomát. Csendes Mónika és Álmosdi Árpád építészek a Vándoriskola 1992-ben indított harmadik évfolyamát végezték el és diplomáztak sikerrel.
Vándorlásuk végeztével hazatértek Szolnokra, ahol jelenleg a saját alapítású
Á r t ér É pít é s z Mű t er emben t er ve z nek . Vá nd or i skolá s éveik r ő l, me s t er i skolá s
tapasztalataikról, a vidéki építészetről és a mítoszok szükségességéről kérdezte
az építész házaspárt Csóka Balázs és Terdik Bálint.

› A Vándoriskola hányadik évfolyamára
jártak, és hol töltötték a vándoréveket?
Milyen megfontolásból jelentkeztek a
Kós Károly Egyesülés posztgraduális
képzésére?
Á. Á.: Egyetemistaként már dolgoztunk a
Makonában, állandó résztvevői voltunk
a Visegrádi Táboroknak, így evidens volt,
hogy a Vándoriskola berkeiben kezdjük el
a pályát. A vándoréveket én Sáros Lászlónál kezdtem, majd az Axisban Vincze
László és Salamin Ferenc mellett dolgoztam. Feleségemmel együtt mentünk Keszthelyre, Jankovics Tiborhoz, majd Esztergomba Karácsony Tamás és Kund Ferenc
irodájába. Végül Szolnokra jöttünk, ahol
Deák László volt a mesterem.
Cs. M.: Nagy Tamással még egyetemistaként dolgoztam, rajzolóként. A Vándoriskolába Árpáddal együtt adtuk be a jelentkezésünket. 1992-től Balassa Endrével
hárman alkottunk egy évfolyamot, 1996ban diplomáztunk. Salamin Ferenc, Ekler
Dezső, Jankovics Tibor, Füzes Antal, Karácsony Tamás és Kund Ferenc voltak a mestereim. Árpád Deák Lászlónál és Blazsek
Gyöngyvérnél dolgozott, akik nekem csak
közvetve voltak mestereim, mert otthon
voltam a gyerekekkel.

› Miből állt akkoriban az irodán kívüli vándorlét? Voltak programok, kirándulások,
karácsonyi ünnepségek vagy előadások?
Cs. M.: Ekler Dezső olvasókört szervezett
a vándoroknak, amire komolyan készülni
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Kilátó, Tiszakürti Arborétum, 2006

kellett. Ezeken az előadásokon megismerhettük többek között az Árpád-kori körtemplomokat, a Gaia-elméletet, Konrad
Lorenz, Ernst Schumacher műveit, vagy
éppen egy adott építész, például Kós Károly és Lechner Ödön szakmai életútját.
Emellett akkoriban indult a Szabad Oktatási Fórum. Ez egy antropozófus főiskola
csírája volt, amely nemcsak építészeknek, hanem egy bővebb körnek is szólt.
Nem pusztán szakmai, hanem szellemi
irányultságú volt mindkét szerveződés.
A mostani vándoriskolai élettel összehasonlítva talán kevesebb programunk volt,
és mindössze egy pályázatra, talán egy
ravatalozóéra emlékszem.

› A Vándoriskola után mindketten felvételiztek a Mesteriskolába. Mi terelte önöket
egy újabb posztgraduális képzés irányába?
Cs. M.: Azt mondják, ezt a szakmát a diploma után még tíz évig kell tanulni. Szerencsés esetben a vándor az egyik mestere mellett marad a vándorévek után is, és
csak akkor áll saját lábára, ha már elég
erősnek érzi magát. Mi a vándordiploma
után hirtelen légüres térbe kerültünk.
Deák László már nem tudott alkalmazni
bennünket, elvesztettük a Budapesten
maradó barátainkat, helyben még nem
rendelkeztünk emberi vagy szakmai kapcsolatokkal, és kerestük a kapaszkodókat. Salamin Ferenc átadta egyik zebegényi munkáját, ezzel kihúzott bennünket
a csávából, a szellemi feltöltődésre pedig jó lehetőségnek tűnt a Mesterisko-

la. Árpád 1998-ban, én pedig 2000-ben
kezdtem a Mesteriskolát, ahová abban
az időben több egykori vándort, Halas
Ivánt, Zsuffa Zsoltot is felvették azzal a
kimondatlan szándékkal, hogy a két szekértáborra osztott építésztársadalmat a
fiatalokon keresztül próbálják közelebb
hozni egymáshoz.
Á. Á.: Nagyon eltérő a két képzés, és
nagyszerű dolog, ha az ember mindkettőben részesülhet. A Vándoriskola
az egyetlen olyan képzési forma, amely
komolyan veszi, hogy az építészet szociális szobrászat. A beuys-i gondolat szerint az építészet nem egy szakterület,
vagy a művészet egyik válfaja, hanem
társadalmi tevékenység. Sem az egyetemek, sem a posztgraduális képzések
nem fektetnek erre elég hangsúlyt. Kund
Ferenc írta a Vándorkönyvünkbe: „Ne feledjétek, a szakma csak ürügy”. Súlyos
mondat. Azt állítja, hogy az építészet
csak eszköz valamihez. Ezzel szemben
a Mesteriskola alapelve az, hogy az építészet maga a cél: nekünk, építészeknek
végső soron az a dolgunk, hogy jó házakat tervezzünk. De a Mesteriskolán
szó sem volt szakbarbárságról, sőt, az
egész képzésnek rendkívül inspiráló, felszabadító légköre volt. A két szellemiség
nem feltétlenül zárja ki egymást. Amikor
Esztergomban dolgoztunk, Kund Ferenc
építészként és alpolgármesterként az
előbbi, Karácsony Tamás inkább az
utóbbi szemléletet közvetítette.
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győztük a városvezetést ennek fontosságáról. A helyi Építész Kamarában alelnöki
tisztséget vállaltam, itt is elsősorban a
szakmai kérdésekkel foglalkoztam.
Cs. M.: Ez a légüres tér valójában egy erőtér, ahol mi naivan és lelkesen, amatőr
módon próbáltunk közösséget építeni,
szemben a profizmus erejével és eszközeivel. Diplomafeladatnak Blazsek Gyöngyvér adta át egyik megbízását: kalákában
építettünk játszóteret egy helyi óvodának.
Valódi közösségi építés volt, a szülőkkel,
a város és a cégek támogatásával. A sors
fintora, hogy míg a Leporello kiállításon a
paraván egyik oldalán a játszótér tablói,
addig a hátoldalán ugyanarra a területre
tervezett hatalmas szálloda rajzai szerepeltek. Utóbbi, szerencsére, nem valósult
meg, de azóta már a játszóteret is lebontották. Hasonló megmozdulásaink voltak
az egyik helyi házaspárral közösen alapított Waldorf-iskolában, ahol az építés
epocha keretén belül haranglábat, fűzfaépítményeket építettünk a gyerekekkel.
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› Hazajöttek Szolnokra, majd hamarosan
egy irányítás és kapaszkodó nélküli helyzetbe kerültek. Hogyan találták meg ezt
követően a saját útjukat, a helyiekkel való
kapcsolatot?

különbségeket. Az ország minden pontján
blokktéglából és betoncserépből épülnek
a mediterrán házak. A helyi értékek az emberi együttműködés mintázataiban rejtőznek, az egymás közti beszéd finomságaiban, a bizalom titokzatos hálózataiban.
Egészen más például a Jászságban, és más
a Tiszazugban dolgozni. Más a humor,
más a káromkodás, mások a motivációk,
mások a tabuk, az időhöz való viszony.
Mindez kivetül a házakra.
Cs. M.: Egy ház úgy tud jó minőségben és
a tervek szerint megépülni, ha naponta jár

Cs. M.: Ott lehet még valódi építészetet művelni vidéken, ahol megvannak azok a műhelyek, egykori főiskolák, ma egyetemek, ahol
egy független építészeti gondolat meg tud
jelenni az oktatásban, és vissza tud sugározni az adott helyre. Nem csak egzisztenciális kérdés, hogy a fiatalokat be tudja-e vonni egy ott oktató építész a saját munkáiba,
és mesterként tud-e velük bánni.

Á. Á.: Deák Lászlóval és más kollégákkal
együtt megalapítottuk a Szolnoki Építész
Egyletet azzal a céllal, hogy valódi szakmai közéletet generáljunk. Szerveztem
egy kiállítást Leporello címmel a szolnoki
építészekről, amelyet a MÉSZ székházban is bemutattunk. Évekig vezettem az
Egyletet, ahová meghívtam több korábbi
mesteremet és más, szolnoki kötődéssel
rendelkező építészeket. A helyi televízióban Ámbitus címmel volt egy havonta jelentkező építészeti műsorom, melyben a
laikusokat is érdeklő építészeti témákat
dolgoztunk fel a lakótelepektől a színezés
titkaiig. Az építészettörténeti rovatban az
egyes stílusokat helyi példákon mutattuk
be. Szolnokon korábban ritkán volt tervpályázat, de az Egylet támogatásával meg-
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Á. Á.: Sáros László, akkori jászberényi
főépítész atyai jó barátként segített minket kezdeményezéseinkben. Véleményem

szerint a Vándoriskola szisztémája máig
az egyetlen esély arra, hogy az ember
visszakerüljön vidékre. A fővárosnak és
a nagyvárosoknak ugyanis nagyon erős
a vonzásuk. Aki egyszer bekerül ebbe a
gravitációs mezőbe, az aligha szabadul
onnan. Pedig nagy szüksége van a képzett és elszánt fiatalokra a magyar vidéknek! A 70-es, 80-as években voltak nagy
kirajzások vidékre, ilyen volt például a
Miskolci Műhely. Miskolc prosperáló nagyipari város volt, ahová Plesz Antal és
Bodonyi Csaba több fiatal építészt is el
tudott vinni, mert annyi munka adódott.
De említhetjük a Csete György által vezetett Pécs Csoportot is, amely szintén
fontos műhelynek bizonyult. Talán kevésbé ismert, hogy a Kecskeméten alkotó Farkas Gábor irodája is nagy vonzerőt
jelentett: a fölöttünk járó évfolyamokból
többen kezdték ott a pályát. Ugyancsak
említhetném Keszthelyt vagy éppen a
Kaposvár melletti Bárdudvarnokot. Kell
ehhez egy város, egy mester és egy szemlélet, amely szerint a fővároson kívül is
van élet. Úgy tapasztalom, hogy ma már
ezek a vonzások megszűntek, nincs vis�szaáramlás Budapestről.

 T i s z a ( p) A r t m o z i , f e l ú j í t á s , S z o l n o k , 2 0 0 5

Á. Á.: Az egzisztenciális kérdést nem tartom fontosnak, azokat a játszmákat meg
kell küzdeni. Ennél lényegesebb az igazi
jelenlét, ami nem tud megvalósulni, ha
az építész, akárha főépítész, nem lakik
az adott helyen. Egy kívülálló nem úgy
érzékeli a problémákat, mint egy helybeli. Lehet bármilyen empatikus, segítőkész
az illető, ha idegen, bizonyos szegmensek rejtve maradnak előtte. A regionalizmus manapság már nem érhető tetten
a formákban és az anyaghasználatban,
a globalizáció elmosta ezeket a látható
 Családi ház, Csillag utca, Szolnok, 2009


Polgárház felújítása, kapu részlet,
Konstantin utca, Szolnok, 2013

az építész művezetni. Nem lehet 200 kilométerről tervet szállítani. Az építés során
gyakran úgyis lényegesebb döntések születnek, mint a rajzasztalon.

› A vidéki irodák száma drasztikusan
lecsökkent, sok neves, szakmailag elismert építész kényszerült bezárni irodáját.
Á. Á: Nincs iroda, mert nincs annyi munka
– mindeközben azonban azt látjuk, hogy a
térségbeli fontosabb megbízásokat rendre
fővárosi építészirodák tervezik. Nem tartunk össze itt vidéken, egymást erősítő
rossz folyamatok tömkelegével találkozom.

 Református Gyülekezeti Ház,
belsőépítészet, 2010

an interview with mónika csendes and árpád álmosdi
ártér architects ltd, szolnok | balázs csóka, bálint terdik
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The Itinerant School was funded 25 years ago by the Kós Károly Association. The school is still active, offering postgraduate courses. Throughout its history, more than
seventy itinerant apprentices graduated from the institution. Architects Mónika Csendes and Árpád Álmosdi graduated from the third year of the Itinerant School, which
was launched in 1992, and then returned to Szolnok where they are still active in their own studio. They are on the opinion that the School is the only institution which
acts on the premise that architecture is a social art and activity. The two architects spare no effort from revitalizing the local professional scene. They founded a Waldorf
school, built a playing ground and are active as consultants to the Master Architect in smaller settlements.
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Szentháromság tér felújítása, Szolnok, 2004 

› Milyen munkáik vannak?
Cs. M.: Sok kedves feladat talál meg
minket. Most éppen egy kis borospincét
tervezek a Balaton-felvidékre egy baráti
családnak. Szerződéskötés előtt áll több
munkánk. Izgalmas feladat értelmesen,
takarékosan és szépen megoldani egy-egy
kistelepülés iskoláját, óvodáját. Nagyon jó
kapcsolatban vagyunk a történelmi egyházakkal, a mindennapos építészi szolgálat
mellett néha tényleges megbízások is érkeznek tőlük. Sok a visszatérő megbízó, ez
pozitív visszajelzés számunkra. Legutóbb
egy szecessziós ház felmérési és színezési
tervén dolgoztunk.

› Mekkora kört fed le a tevékenységük?
Á. Á.: 50 kilométernél messzebbre ritkán
merészkedünk. Főleg Szolnokra dolgozunk.
Az ideális munka az, ami kerékpárral elérhető…

› Munkáikat érzékenység, ugyanakkor
gyakran nagyon szikár formálás jellemzi.

 Rajztartó, 2000

› Szükség van szellemi műhelyekre, de mi
kell ahhoz, hogy valaki egy ilyen erőtér
központja legyen, mesterré tudjon válni?
Önök fogadnak tanítványokat, fiatalokat?

Cs. M.: A vándoriskolás éveink óta sok
szempontból korszakváltás történt akár
az építészetben, akár a társadalomban. Ez
megnehezíti, hogy amit én tanultam lassan harminc éve, azt tovább tudjam adni.
Igaz, hogy hat-hét fiatal dolgozott nálunk
az utóbbi pár évben, és a velük való közös
munka megmutatta, hogy ez oda-vissza
működik: rengeteget tanultunk egymástól.

Á. Á.: Makovecz Imre azt mondta, hogy
nem a mester választja a tanítványt, hanem a tanítványok gyűlnek a mester köré.
Jelenleg nem tülekednek nálunk a tanítványok, és nem is látok olyan csillagállást,
ami ennek kedvezne. Néhány évig volt szerencsém a Műegyetem Urbanisztika Tanszékén tanítani külsős konzulensként. Azt
reméltem, a személyes kapcsolat révén
sikerül néhány fiatalt megmozdítani. Ezt
a folyamatot azonban a válság lenullázta,
hiszen ahhoz, hogy hosszú távon két-három fiatalt el tudjunk tartani, folyamatos,
fizető munkák kellenek.
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› Fontos, hogy egyáltalán megkérdeznek egy
szakembert, érzik ennek jelentőségét…
Á. Á.: Ez azért nem általános, csak néhány helyen ismerték fel, hogy jobban
járnak, ha meghallgatnak egy építészt is.
Azok a tervező kisiparosok pedig, akik
ezt a szakmát pusztán gazdasági tevékenységnek tekintik, nem mennek bele
ilyen játékba, hiszen ebből nem lehet
fenntartani egy irodát.

Cs. M.: Az organikus építészet hagyományosan expresszív, nagy erővel, gesztusokkal,
formákkal dolgozik. A formákat azonban
meg kell tudni regulázni. Határ Győző írta,
hogy „csak az csízeljen, aki érti a csíziót!”
A mi esetünkben a szerényebb formálás a
mentalitásunkból is adódik. Azt gondoljuk,
hogy a házak valamilyenek szeretnének lenni. Óvatosan keressük azt, hogy mi is rejlik
az adott szituációban. Körülbelül úgy, mint a
gyereknevelésben. Nem a saját személyiségemet kell ráerőltetnem a gyerekre, hanem
segíteni, hogy a belső erői szerint megformálja magát. Talán ezért olyan sokfélék a
házaink. A hagyományos építőmesteri tudás
folytatása sokkal fontosabb, mint önmagában a formálás, ami csak az építés egyik
eszköze. Számomra a táj, vagy a regionális
kontextus sugallta megoldások inkább gyógyító hatásúak a mai töredékes és erodált
épített környezetben.

› Vállaltak valaha főépítészi megbízatást?
Á. Á.: Sose voltunk hivatalosan főépítészek,
az utóbbi időben azonban több közeli kistelepülésen tanácsadó főépítészi feladatokat látunk el státusz nélkül. Ennek alapja
általában egy baráti viszony: alkalmanként
felhívnak, és segítséget kérnek stratégiai
döntésekhez, pályázatokhoz.
 Buszváró pavilon, Tiszaszentimre, 2004

› Ebből megbízás is jön olykor?
Cs. M.: Nem jellemző. Most van néhány
olyan projekt, amelynek az összes előkészítő munkáját elvégeztük, és reménykedünk…
Sok rossz tapasztalatunk van, de beszéljünk
inkább a jókról: megépülnek a házaink. Ez
nagy öröm, és pozitív visszajelzés.

Á. Á.: A formák jelentést hordoznak, esetenként történetet, sőt mítoszt. Az embereknek ma is nagy szükségük van a
mítoszra, ám a mítoszt nem lehet akarni.
Ha sikerül a saját törvényei szerinti, helyénvaló házat építeni, akkor egyszer csak
megjelenik. És akkor hálát adhatunk…

Főépítészek
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Dabas

Cegléd

Erhardt Gábor

Újhartyán

› Több mint két évtizede Cegléd és Dabas
város, egy éve pedig Újhartyán főépítésze,
tevékenységét 2014-ben Főépítészi Életműdíjjal ismerték el. Építészete elválaszthatatlan a magyar Alföldtől, ezen belül
Kecskeméttől. Főépítészi tevékenységének mégsem Kecskemét lett a színhelye.
Miért nem?

 Régi képelapok, forrás: Hungaricana Képeslap Adatbázis

Senki sem lehet próféta a saját hazájában, én pedig nem is szerettem volna az
lenni. Bár hívtak néhányszor, azonban
ezzel a megbízatással le kellett volna
mondanom a számomra mindennél fontosabb kecskeméti tervezési feladatokról.

› Ez egy belülről fakadó, erkölcsi alapú
összeférhetetlenség, vagy konkrét jogi
alapja van?

FŐÉPÍTÉSZEK
Cegléd, Dabas, Újhartyán
Farkas Gábor DLA
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Nálam ez elsősorban erkölcsi kérdés.
Bár a minőség a mennyiséggel nem feltétlenül arányos, elmondhatom, hogy
mások becslése szerint nekem áll a legtöbb házam a városban. Mivel ezek a
munkák mindig nagyon közel álltak hozzám, nem akartam feladni a kecskeméti
tervezési lehetőségeimet. Elképzeltem,
hogy a kollégák hozták volna a jobbnál
jobb terveiket, amelyeket akár én is csinálhattam volna. Talán attól féltem, hogy
az egészséges irigység könnyen átcsaphat egészségtelen szakmai féltékenységbe. Ráadásul az ismeretségi köröm és

Farkas Gábor DLA (1944)

2001–5
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1972
		
1990
1997
2006
2006
1967–75
1975–90
1990–
1992–

1977
1979
1985
1989 		
1994 		
2014
2014

Budapesti Műszaki Egyetem
Építészmérnöki Kar
BME építési-gazdasági
mérnök diploma
címzetes főiskolai tanár
DLA fokozat
doktori habilitáció
címzetes egyetemi tanár
BKM Építőipari Vállalat
BKM Tervező Vállalat, Kecskemét
Farkas Építésziroda
Cegléd és Dabas főépítésze

Magyar Építőművészek
Szövetsége, alelnök
2009–11 Pécsi Tudományegyetem,
tudományos tanácsadó
2013–14 Jászfényszaru főépítésze
2014–
Táborfalva község tanácsadó főépítésze

az ismertségem okán nem biztos, hogy a
lakóhelyemen ki tudnék kerülni bizonyos
kínos helyzeteket, melyek nekem nagyobb
problémát okoznának, mint annak, akinek
az adott kérdésben nem teszek eleget. Következetesnek és elvhűnek maradni csak
ott lehet, ahol nem zavarja az egzakt véleménynyilvánítást a szubjektív motiváció.

› Miért mondott akkor igent Cegléden és
Dabason?
Ezeken a településeken csak néhány
házat terveztem a megbízatásom előtt.
Úgy gondoltam, hogy a pályám során
sok mindent kipróbáltam már a kivitelezéstől kezdve a tervezésen, a tanításon,
a zsűrizésen át a közéleti szereplésig,
miért ne kóstoljak bele a félig-meddig
hatósági munkának számító főépítészi
tevékenységbe is. Nem az anyagiak vagy
a munkalehetőség miatt, hanem belső indíttatásból. Amikor 1992-ben Cegléden
és Dabason főépítészt kerestek, mindkét
városból meghívtak bemutatkozó beszélgetésre. Mindkét helyen kifejtettem,
hogy munkám során szigorúan a szakmai
szempontokat tartom szem előtt. A helyi
kapcsolatrendszerek ismerete és hiánya
révén magaménak vallhatom Ady Endre
sorait, melyek szerint „Sem utódja, sem
boldog őse, /Sem rokona, sem ismerőse /
Nem vagyok senkinek”. Elmondtam, hogy

H a r a n g t o r o n y, F ő t é r, D a b a s . É p í t é s z : B u j d o s ó G é z a | f o t ó : L i g e t v á r i D o r o t t y a 

Alpár Ignác érem
Ybl-díj
Podmaniczky-díj
Pro Urbe Kecskemét
Pro Architectura díj
Nagykőrös város díszpolgára
Főépítészi Életműdíj

33

Főépítészek
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Ravatalozó, Dabas.
Építész: Ligetvári István, Kovács Zoltán,
Ligetvári Dorottya, Timmer Dániel.
Fotó: Ligetvári Dorottya
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P i a c c s a r n o k , C e g l é d , F ő t é r.
É p í t é s z : G i b a P é t e r, V a s T i b o r, k o n z u l e n s : F a r k a s G á b o r D L A .
Fotó Farkas Gábor DLA


saját városomban a sok ismerős, barát
és rokon adta érzelmi szál miatt sem
szerettem volna ilyen tisztséget vállalni. Arra a kérdésre pedig, hogy 20 éves,
elismert tervezési múlttal miért akarok
főépítész lenni, viccesen a következőt
mondtam: „Eddig a hatóságnál vadásztak rám, én voltam a nyúl, most pedig
megnézem, hogy a vadász oldaláról milyen a helyzet…” Komolyra fordítva a
szót, úgy látom, hogy a főépítészeknek
két kasztjuk van. Az egyik, amikor valaki
erre „születik”, vagy tudatosan készülve
elhivatottságot érez e pálya iránt, a másik a kontraszelekció útján a hivatalba
kerülő megélhetési főépítész, aki máshol
talán nem állná meg a helyét. Engem a
havi juttatás − ami eleinte éppen hogy
fedezte az útiköltségeket − nem érdekelt, hiszen ha a pénz oldaláról nézem,
sehogyan sem éri meg. Ehelyett az építészeti kultúra érdekében végzett misszióként tekintettem a feladatra.

konfrontálódtam, mint az építészekkel −
velük inkább beszélgettem. Egy idő után
akkor is eljöttek hozzám tanácsért, ha
csak minimális, mondhatni, álprobléma
merült fel. Mindenkinek szüksége van a
kontrollra. Azokban a városokban, ahol
nincs olyan szellemi műhely vagy kolléga, akinek adni lehet a véleményére, ez a
feladat a főépítészre hárul. Nem az építészekkel, inkább a megbízói körrel voltak
gondjaim. Nem terveztem, de igyekeztem
befolyásolni a tervezők szakmai munkáját a szabadságuk meghagyásával.

› Megbízása idején országos szinten is kevés főépítész tevékenykedett. Ön 23 éven
keresztül, több polgármestert is kiszolgálva székében maradt, ráadásul nem engedett az elveiből. Adódtak konfliktusok?
A „sarkosságom” olykor kínos helyzeteket
eredményezett. Miután nem vagyok megélhetési főépítész, kétszer fel is ajánlottam a lemondásomat – egy főépítésznek
legyen tartása! Egy politikusokkal teli
városházi közegben tudni kell, meddig
számítanak a szakmai érvek, és hol van
az a határ, amikor kompromisszumot kell

kötnie a szakembernek, persze, csak egy
vállalható szintig. Általában megtaláltam
azt a hangvételt, amellyel igazolhattam,
hogy az autentikus szakmai véleményt
érdemes figyelembe venni. Egy ókori görög bölcs szerint „az orvosok igen keveset értenek a gyógyításhoz, de a betegek
sokkal kevesebbet”. Mi is nagyon keveset
értünk az építészethez, de a laikusok
még annál is sokkal kevesebbet… Számtalan emlékezetes konfliktusom volt. Az
egyik ismert gyorsétteremlánc kiszemelt
egy telket Cegléd történelmi főutcáján,
ahová egy autósok kiszolgálására is alkalmas üzletet kívántak építeni. Az első
megkeresésre szakmai szempontok miatt
nemet mondtam, mire tárgyalási lehetőséget kértek a polgármestertől. Az egyeztetésen a világcéget a hazai vezetők és a
cég építésze, a várost a polgármester, az
illetékes osztályvezető és jómagam képviseltük. A telepítés előnyei között említették a korszerű táplálkozási kultúra
terjesztését, a továbbképzési lehetőségeket, a kínai pagodára emlékeztető típusépületük szépségeit, a gyermekbarát műanyag játszóteret… − az egész tárgyalás
hangvétele felháborított. Mindeközben a
városnak nagy szüksége lett volna bevételre. A település nevében érveltem azzal,
hogy típusépületük nem illik a belvárosi
patinás házak közé, majd a következővel
zártam hozzászólásom: „Cegléd sohasem
lehet annyira szegény, hogy a városképet
egy telek áráért eladja!” A városi vezetők
megértették indulatos szavaimat…

› Az előbbiekben elmondottak alapján
Cegléden és Dabason sem tervezett.

› Nagyon fiatalon, 35 évesen kapott Ybl-díjat
a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága
székházának megtervezéséért. Az épület a
Kós Károly-i gondolatok szellemében fogant,
nem sokkal előtte verték szét a Pécs Csoportot,
maga az építészeti kiírás pedig éles ellentétben állt a kötelező lenini úttal…

Egyik helyen sem, saját döntésemből kifolyólag, „öncsonkító” módon. Sok mindent
nagyon szívesen elvállaltam volna, hiszen
előfordult, hogy főépítészként már majdnem részletrajzokat készítettem egy-egy
kollégának a konzultáció során, ha reménytelennek tűnt az egyeztetés. Érdekes, hogy a város döntéshozóival többet

A székház tervezése, amelyet tervezővállalati házi tervpályázaton nyertem
el, sorsfordító szerencse volt pályámon,
amely egyben iránytűmet is átfordította.
Első munkám volt a Bács-Kiskun Megyei
Tervező Vállalatnál, s az épület tervezése
közben feje tetejére állt a világ számomra: minden megkérdőjeleződött, amit ad-
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dig tanultam. A felkészülés során mélyebben tanulmányoztam a népi építészetet,
a paksi tulipános vita anyagát. Mindezek
értelmezésében pedig Vargha László tanár úr segített mint a nemzeti park tudományos tanácsadója. A két impulzus nyomán feltárulkozó új építészeti élmények
indítottak el azon az úton, hogy keressem építészeti ars poeticám alapköveit.
A Csete György-féle Pécs Csoport egyik
kiadványában leltem rá a pályafutásomat
meghatározó Kós Károly-i gondolatokra:
„Mert azt tanultam mindenütt, azt láttam
minden nagy nemzetnél, hogy az apák
dolgát folytatják az utódok...” A korban
teljesen szokatlan módon maga az építészeti kiírás tartalmazta, hogy „az építészeti megoldás feltétlenül támaszkodjon
a táj népi építészeti hagyományaira”.
A tervkészítést valószínűleg befolyásolták a számomra meghatározó alföldi
impressziók is, az alföldi tanyavilághoz
kötődő gyermekkori emlékeim. Utólag
visszagondolva az Ybl-díj odaítélésében
talán szerepet játszhatott az is, hogy a
Pécs Csoport szétzavarása után a politika egyfajta kárpótlást szeretett volna

nyújtani annak az irányvonalnak, amely
a hagyományőrzés és a népi építészet értékeinek átmentését tartotta szem előtt.

› Hogyan került kapcsolatba a Kós Károly
Egyesüléssel?
Emlékeim szerint már a kilencvenes évek
elején ismertem a társaságot. Egy építészeti témájú rendezvényen találkoztam
Makovecz Imrével, aki megkérdezte, hogy
miért nem vagyok még tag. Talán a nemzeti park székháza miatt juthattam Imre
eszébe, de abban az időben Kerényi József tevékenysége kapcsán maga a kecskeméti építészet, az újdonságnak ható
belvárosi rehabilitáció is reflektorfénybe
került. A Mester felkérését követően beléptem cégemmel az Egyesülésbe. Hosszú
ideig szép és jó „házasság” volt ez. Majd
elérkezett egy pont az életemben, amikor
az irodám működése felgyorsult, valamint
elkezdtem tanítani a Pécsi Tudományegyetemen – és ettől kezdve nem maradt elegendő időm és energiám az Egyesülésre.
Mindemellett tény, hogy az ottani tagság
feldúsulásával kevesebb emberi érintkezési pont adódott, nem éreztem már iga-

Újhartyán, Gyermekvár óvoda.
Építész: Farkas Gábor DLA, Lakó András.
Fotó: Walter Péter
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zán jól magam, egy-egy rendezvény vagy
kiállítás kapcsán pedig azzal szembesültem, hogy többen úgy látják, félreértem az
organikus építészet lényegét.

› Kecskeméti épületei meglepően időtállóak, jól szervesültek az adott miliőbe. Mit
jelent az ön számára a kecskemétiség?
Tulajdonképpen tizennégy éves korától
nem itt élt, a meghatározó ifjúkori évek
nem ide kötötték.
Ifjú gyermekkoromban Kecskeméten cseperedtem, a szegedi technikumi és a budapesti egyetemista éveim alatt is sűrűn
látogattam haza. Rögzült egy emlékcsokor, egy hangulat, ami meghatározóvá
vált. Véleményem szerint az építészeti
tervezés rációból és emócióból tevődik
össze, noha sokan csak a rációt fogadják
el. Ha túlteng a ráció, akkor a végeredmény száraz, unalmas lehet, amikor pedig az emóció kerekedik felül, „habossá”
válik. Valahol a kettő között van az igazság. Ha hiányzik az emocionális töltet a
munkából, azt a befogadó sem tudja kellőképpen értékelni. Tény, hogy ha Kecskemétre tervezek valamit, „spannoltabb”,
feszültebb állapotban vagyok.

› Ez a feszültség felajzza vagy inkább csendesíti az embert?

koromtól kezdve idegenkedtem a településtervezéstől. A léptékkel volt problémám, azaz nem éreztem. Tudtam azt is,
hogy ha valaki csinál egy rendezési tervet, jó, ha 15 év múlva látja az eredményt.
Az építészek becsvágyóak, szeretik a sikerélményeket… Egy épület vagy belsőépítészeti tervezés esetében egy-két éven
belül kézzelfogható az eredmény, tudja
magát az ember kontrollálni, és ez nagy
motivációs erő. A mikrovilághoz képest
a településtervező természetes módon
egészen másképp gondolkodik. Amikor a
településtervező egy szabályozási tervbe
berajzol egy sarkot, annak sok következménye van: sarokházat kell építeni,
ehhez kell igazítani a beépítési vonalat,
előfordulhat, hogy növelni kell az előtte
lévő teret… − és sorolhatnám. A településtervezők általában a lépték miatt kevésbé gondolkodnak épületben, az építész pedig, amikor szembesül a rendezési
terv előírásaival, már nem gondolkodhat
annak léptékében. Természetesen nem
lehet egy rendezési tervet ilyen szintre lebontani, de nagyon frekventált helyeken
azért épületben is kellene gondolkodni.

› Vagy legalábbis a rugalmasságot, tervezési szabadságot meghagyni, ami sajnos
nem jellemző…

Óvatosabbá teszi. Ugyanakkor számtalan
érdekes tervhez vezetett el ez a felfokozott odafigyelés, s talán ezeket a házaimat
szeretem leginkább. Egészen biztos, hogy
ha nem Kecskeméten éltem volna, akkor
nem kerülök szoros kapcsolatba például a
kerámiával, melynek újkori építészeti felhasználása munkásságom bizonyos szakaszában nagyon karakteresen megjelent.
Még a pécsi Zsolnay gyárba is elmentem a
formakönyveket tanulmányozni, a megfelelő színt megtalálni, amikor Mende Valér
szecessziós háza mellé tervezhettem.

Sosem lehet egy rendezési terv léptékű dokumentációt annyira átnézni és átgondolni,
hogy bizonyos pontoknál később ne fogja a
fejét az ember a hibák láttán. Mindig vannak utólag hibásnak bizonyuló döntések.
Kecskeméten azonban az új rendezési tervben kitaláltak egy rugalmasabb módszert,
amelynek alapján a főépítész szakmailag
megalapozott felhatalmazásával a tervező
segíthet az ilyen problémákon.

› Tervezéscentrikus építészként, aki az
egészen a belsőépítészeti szintig terjedő mikrovilágban érzi jól magát – akár
főépítészként is –, hogyan éli meg, hogy
mindennek a településtervezési szintből
kiinduló törvényes kerete van?

A személyes ráhatás harcmodorát követtem, és ez 80%-ban szerencsémre sikeresnek bizonyult. A tervezőkkel éppen
úgy, mint az építtetőkkel korábban. Nem
volt elegendő a településképre hivatkozva elutasítani egy − a városképbe nem
megfelelően illeszkedő − tervet, hiszen

Az az igazság, hogy én egyetemista
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› Úgy fogalmazott, hogy 23 éve „gyüttment”
főépítész. Mit gondol, mennyire fontos a
személyes kötődés, a folyamatos jelenlét?

az építtető fellebbezett, a másodfokú
eljárás pedig rendszerint megállapította,
hogy az esztétikai-építészeti véleménynyilvánítás nem jogi, és nem is közigazgatási kategória. Ilyen körülmények között
csak a személyes ráhatás működhet, amit
„gyüttment”-ként csak szakmai hitelességgel és jó kommunikációs készséggel
lehetett alátámasztani.

a harangtorony. A központi magtól távolabb épült fel a sportcsarnok és a ravatalozó, és országos elismerést szereztek az
ún. „okos buszmegállók”. A felsoroltak közül jó néhány inkább a „new wave” irányvonalat képviseli. Ezzel szemben Cegléden
ma inkább kisebb léptékű házak épülnek,
leginkább családi és társasházak, amelyeknél figyelni kell az illeszkedésre.

› A 23 év alatt cserélődő polgármesterek,
bizottságok mellett a hatóság örök. Velük
milyen kapcsolatot tudott kialakítani?

› A településmagok esetében mire
lehet(ett) támaszkodni? Készült helyi
védelmi rendelet, vagy legalább valamilyen értékleltár?

Itt is próbáltam a város felé irányuló segítségre koncentrálni. Óriási felelősségem
volt, hiszen ez alatt az idő alatt sok minden
megvalósult a településeken, egyértelmű
volt a kontroll szükségessége. Az építéshatósági kollégákkal tökéletes volt a kapcsolatom: gyakran hozzám nem kapcsolódó
ügyek intézésében is kikérték a véleményemet. Tervtanács azonban egyik helyen sem
működött, s nem működik a mai napig.

Értékleltár sajnos nem volt, az intuíciókra és a jó szemre lehetett hagyatkozni.
Az élőhelyem környékén, a három meghatározó város: Cegléd, Nagykőrös és
Kecskemét építészetében rengeteg a hasonlóság. Nagyjából azonos módon kell
itt gondolkodni, mezővárosi fejlődésük,
virágkoruk ugyanarra az időre tehető,
mindhármat egy csodálatos századfordulós világ jellemzi.Cegléd és Kecskemét

középületeiben kimagasló, míg Nagykőrös például elképesztően szép polgári
építészettel rendelkezik. Amikor Nagykőrös főterének tervezésével bíztak meg
− melynek most már a második ütemét
tervezem − rengeteget jártam át a helyszínre. Megfigyeltem, hogy reggelenként
elképesztő mennyiségű kerékpár áll itt.
Kiderült, hogy − bár egykor a mezőgazdasági termelés és piacozás központjaként
nagyon gazdag város volt − a háborúk
után hagyták lepusztulni, olyannyira,
hogy még helyi buszközlekedés sem volt,
s ma sincs. Négy éve megújult a főtéri
térfüzér jelentős része, európai kisvárosi
hangulat uralkodik újra, a közlekedést
pedig Tényi András főépítésszel együttműködve körforgalommal rendeztük.
Fontos, hogy tervező építészként és főépítészként beleéljem magam a városok
életébe, ez adja a legnagyobb inspirációt.

› Mennyit változott az elmúlt 23 év alatt a
főépítészi környezet?

A főépítészi tevékenység és az építészszakma rangja szerintem magasabb szintre emelkedett a városi polgárság szemében. Azt azonban mindenütt érzem, hogy
a lokálpatriotizmus, az értékekre való
odafigyelés szintje magasabbra került.
Mindez az építészeti minőségre sajnos
nem igaz. Ameddig nem közelítünk kicsit
gyorsabb ütemben a Lajtán túli építészeti
kulturáltsághoz, amelynek emelését már
a gyerekeknél kellene elkezdeni, akkor ez
nem is fog egyhamar változni. Finta József szavaival élve „az építész társadalmi
igényt elégít ki, s nem társadalmi igényt
fogalmaz meg”. Sajnos ma még a potenciális építtetők az igényeket nem tudják,
vagy nem megfelelő szinten tudják megfogalmazni. Ez az egyik legnagyobb probléma. Ezen segíthet a lokálpatriotizmus.
Vegyünk egy példát! Egy főtér, illetve a
főutca a város nappali szobája, legalábbis így kellene kezelni, amelyet büszkén
megmutathatok mindenkinek. Tehát a
nappali szoba épületekkel való „bebúto-

› A főépítészi feladatkörbe az ipari parktól
a belvárosi kilincsig minden beletartozott?
Főleg a rendezési tervekre, a belvárosi területekre, kiemelten a főtérre és környékére
koncentrálódott a munkám, de más kérdésekben is tanácsot adtam. Többek között
az ipari parkokat is megmutatták természetesen. Ami a periférián volt, abba nemigen
avatkoztam bele, csak ha kérték. A családi
házak véleményezésébe azonban igen.

› Dabas a főváros vonzáskörzetében helyezkedik el, jellemző itt az új parcellázás,
a „korszerű” lakóövezetek kialakulása.
Együtt jár ez azok minden nyűgével, építészeti inhomogenitásával?
Számomra inkább más jelenti a problémát.
A város három településrészből tevődik
össze, így a mindenkori településtervezés
célja az volt, hogy a − mintegy tíz kilométer hosszú − Sári−Dabas−Gyón alkotta
konglomerátumnak legyen egy építészeti,
igazgatási és kereskedelmi fókusza. Az
elmúlt néhány évben szépen alakult a főtér és környéke. Felépült a piaccsarnok,
néhány társasház, megújult a városháza
és az orvosi rendelő, rendezésre került a
főtér, ahol megvalósult a város új jelképe,
 Kerámiaburkolati részletek. Építész: Farkas Gábor DLA, kerámia: Prácser Edit, Szegedi Zsolt | fotók: Walter Péter
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rozása” minden városi polgárnak felelőssége, aki épít! Ez hovatovább politikailag
és várospolitikailag is alátámasztható:
egy jól kialakított és karbantartott, érdekes kül- és belvárosi terület, legyen az
főtér, főutca vagy egy nagyobb tömb, népességmegtartó erő is tud lenni, hiszen
ha valaki szereti a városát, büszke rá,
onnan nem nagyon kívánkozik el. Közel
kellene hozni az építészeti kultúrát, valamint az építészszakmát az átlagemberhez
– ebben rengeteg tennivalónk lenne!

› A budakalászi tervzsűri tagjaként gyakran találkozom azzal, hogy a helyi főépítész stílusjegyeit másoló, „turiattilás”
házakat hoznak egyes kollégák a kedvező
elbírálás reményében. Vannak ceglédies,
„farkasgáboros” házak?
Ritkán, de voltak erre példák, bár ezekben a szóban forgó városokban nemigen
ismerik behatóan az építészeti pályafutásomat, helyben pedig nem tervezek.
Tanítványaimnak azt szoktam mondani a gyakorlati idő leteltével, hogy az is
eredmény, ha rájönnek, hogy nem ez az
ő útjuk, stílusuk, mivel Murphy szerint
„A kitaposott utak nem vezetnek sehová!”

› Hányféle stílust bír el egy Cegléd léptékű
város, mennyire kell „ceglédinek” lenni?
Ez mindig a hely függvénye… A dabasi közvélemény például már elfogadta a
new waves irányt is. A Dabason tervező,
a Trafikkörben Ligetvári István köré tömörülő építészek eredményesen keresik
az új, modernnek tekinthető utakat, amelyeknek eredményeit szeretik, befogadták, s az útkeresés országos sikerekhez
vezetett. Sokak szerint háromféle elv
érvényes a helyhez való illeszkedésre.
Az egyik szerint minden időszakban az
adott kor esztétikai irányvonalának és
technikai adottságainak megfelelően kell
építeni a házat, el kell felejteni, hogy mi
van körülötte. A másik szerint bele kell
simulni homogén módon a környezetbe,
olyannyira, hogy egy idő után azt sem
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lehet megmondani, hogy ez egy felújított
ház-e, avagy egy új. Tervezőként én a középút híve vagyok: észre kell venni, hogy
hová tervezünk, a telket milyen értékek
veszik körül. Ebből adódik, hogy ami érték, ahhoz valamilyen módon igazodni
kell, például léptékben, tetőformában
és anyaghasználatban. Olyan házat kell
tervezni, amelyen a maiság is tükröződik, nem rombol, hanem organikusan
szervülve egy új esztétikai minőséget ad.

átmentése, a maiság tükröződése adta
az egyediséget. Egyre több híve akadt az
új hangvételű sajátos stílusnak, és egyre
többen nevezték kecskemétinek. Sokan
próbáltak hasonló stílusban tervezni, de
azonosulásuk csak a formára korlátozódott. A sikeres korszak szellemiségében
megmaradt, ma már egyre érdekesebb és
frissebb építészeti alkotások bizonyítják
a továbbélést. Ez a folyamat igazolja,
hogy vidéken is lehet sikeres építészetet
teremteni. Ez csak olyan építészeknek
sikerülhet, akik hisznek a hely szellemében, és érzik a genius loci követelményét
alkotómunkájuk során.

› Habilitációs előadásán a vidéki építészeti lét és a szakmagyakorlás problémáit fejtegette. Valós ellentéten alapszik mindez?

› 2015-ben külalakjában és tartalmában is
formabontó könyvet jelentetett meg Örömvonalak címmel.

Közel 50 éve vidéki építészként tervezek
az Alföldön. A vidéki és budapesti építészek közötti ellentét nem helyes, mivel vidéken is adottak a lehetőségek a sikeres
munkához. A sikert a szakmai tudás, a
hit, a fanatizmus és a nagyon sok munka
adhatja (vö.: Kós Károly). Negyven évvel
ezelőtt Kecskeméten néhány építész Kerényi József szellemi vezetésével elindult
egy új építészeti gyakorlat felé. Az alkotások igazolták, hogy az alföldi városokban
is lehet érdekes, hagyománytisztelő és
szervesen illeszkedő, mainak is tekinthető építészetet gyakorolni. Sokunk megítélése szerint a múlt építészetének tisztelete, az organikus illeszkedés, a hangulat

A 80-as és 90-es években sok egészségügyi problémám volt, fejben már néha
„távozni” készültem. Rájöttem, hogy nem
a Styx folyón való átkelést és magamat
sajnálom, hanem azt, hogy rendezetlenséget hagyok magam mögött. A diploma
megszerzése óta gyűjtögettem az írásokat, újságcikkeket, rajzokat, s három
éve elhatároztam, hogy rendet csinálok.
A rendcsinálás, a „zanzásítás” cca. 3000
oldal A/3-as lapon sikerült. Ebből válogatva alakult ki a könyv anyaga Cicero
aforizmájának szellemében, mely szerint:
„A jól eltöltött élet tudata és sok szép
tettre való visszaemlékezés a legnagyobb
öröm forrása!” Ami a tartalmat illeti:
vallom, hogy annak, aki összeházasodott
az építészettel egy nagy szerelem után,
nem csak a rajzasztal mellett kell bizonyítania. Ehhez hozzátartozik elsősorban a
tervezés, az oktatás, a főépítészkedés, a
szakmai közélet, a közéleti szereplés, az
írás, a művészekkel való együttműködés
és a grafikai örömvonalak rajzolása is.
Erre ugyan lehet tudatosan készülni, de
belülről kell hogy formálódjon, nem görcsös akarás, hanem belső inspiráció útján. Le Corbusier szavaival élve oda kell
eljutni, hogy tudatában legyünk annak:
„Az építészet szellemi magatartás, nem
csak szakma dolga!”
Farkas Gábor DLA graf ikái 
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Köztéri szökőkutak (Kecskemét, Nagykőrös)
Építész: Farkas Gábor DLA, építész munkatársak: Boros Pál DLA, Csuvár Zsolt, Lakó András

Tér a térben – Kecskemét, történelmi főtér
Építészek: Farkas Gábor DLA, Csuvár Zsolt

A terek és a korzóként is funkcionáló utcák
élményelemekkel való gazdagítása, valamint utcabútorokkal való berendezése
fontos feladat. Mindez elengedhetetlen a
későbbi használhatóság szempontjából.
Az élményelemek egyik hangsúlyos, ha nem
a leghangsúlyosabb „szereplője” a szökőkút.
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Nagyon lényeges és kívánatos a szökőkutak jelenléte azoknál a településeknél, ahol
nincs élő folyó vagy tó. Az élővíz látványát
és hűsítő szerepét némileg pótolni tudják.
Tervezésüknél lényeges követelmény, hogy
az esti-éjszakai időszakokban is legyenek
látványként értékelhetőek.

Közel két tucat szökőkút tervezése után
(egyedül, építész alkotótársakkal, művészekkel) bátran jellemezhetem azt az érzést, amelyet formálásuk közben éreztem:
izgalmas, kellemes, különleges (építésznek
„kirándulás”) és szerencsés, örömteli találkozás a ritka építészeti feladattal.

A Kecskeméti történelmi főtér III. ütemeként is értelmezhető az egykori szovjet emlékmű környezetében lévő térrész
átépítése, és a korábban elkészült főtéri
rekonstrukciókba történő beillesztése.
A kecskeméti történelmi főtér nem egy
klasszikus értelemben vett városi főtér,
hanem egy olyan térfűzés, amely a hos�szú évtizedek során kapcsolódott egymáshoz a mezővárosi piacozási igények
növekedésével. Akkor tehát, amikor a
térfüzér egyik elemét kell a XX. század
végén formálni, nagyon bonyolult, és
mondhatni, nehéz feladattal áll szemben a tervező. Célom a „Tér a térben”-elv
(keresztapa: F.G.) oly módon való meg-

jelenítése volt, hogy a térfüzérbe történő kapcsolódással párhuzamosan az
önállóság is érzékelhető legyen. A fenti
elvi alapvetés folyományaként alakult
ki a tér pillérekkel való körülhatárolása,
és az összefogó szerepet kapó könnyed
napvitorlák sora. Mindez azonban nem
éles és határozott elhatárolás a szomszédos terektől, hiszen a térfüzér elemei
szinte egymásba folyva, organikusan,
unikálisan élnek együtt. A megbízói és
a tervezői szándék által elképzelt működés és használat sajnos a mai napig sem
valósult meg, de velem együtt biztosan
sokan reménykednek abban, hogy a tervezett mobil zenepavilon működni fog,

lesznek szabadtéri kiállítások és vetítések.
Remélhetőleg hamarosan a vendéglátás
és a speciális rendezvények szervezői is
felfedezik a térben rejlő lehetőségeket.

Főépítészek
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Kecskemét, Hírös Városi Turisztikai Központ, volt Városi Mozi
Építészek: Farkas Gábor DLA, Boros Pál DLA, Csuvár Zsolt, Monus Krisztián

A műemlékek területén végzett munkálkodásom legnagyobb, s minden bizon�nyal utolsó szakmai élményét, a felújítási tervezői munka szépségeit és „édes
gyötrelmeit" az 1935-ben épült Városi
Mozi (leánykori nevén Városi Mozgóképház) felújításának tervezése során éltem
át. A közel három évig tartó, szakmai
buktatókkal, bürokratikus folyamatokkal és váratlan kivitelezési problémákkal
teletűzdelt időszak után úgy gondolom,
minden közreműködőnek és városi polgárnak öröm látni az épület eredeti szépségének visszaállítását.

Kecskemét, Kápolna utca, Nemzetközi Kerámia Stúdió bővítése
Építészek: Bozsódi Csaba, Farkas Gábor DLA, Pankotai Gyula, Venczel Tamás

A Kecskemét „ősi” településmagjának
szomszédságában lévő terület nagyon
előkelő helyet foglal el a belvárosban, a
történelmi főtér közelében. A műemléki
védettségű épületeket is tartalmazó, három utcával és egy térrel határolt tömb
akkor értékelődött magasabb szintre,
amikor Kerényi József kollégánk terve,
a Nemzetközi Kerámia Stúdió emblematikus épületegyüttese felépült. Ha lehet
minősíteni, akkor kimondhatjuk, hogy
„forradalmilag” új irányt mutatott a belvárosi földszintes épületállomány megítélésében, és a hasonló adottságokkal
rendelkező városi területek karakteres
megújulásához, rehabilitációjához. A bővítést az indokolta, hogy a stúdió pezsgő
működéséhez és erőteljesen fejlődő

nemzetközi programjainak lebonyolításához színvonalas oktató- és kiállítóterekre
volt szükség. A tervezési területen a telepítést, a homlokzat- és tömegképzést
különös gonddal és érzékenységgel kellett alakítani, tekintettel a műemléki és
unikális értékekre. Szándékaink szerint
folytatni kívántuk a Kerényi József által
megkezdett utat, megőrizve a stúdió régi
és új épületei által alkotott egységet és
hangulatot. Reméljük, hogy a hasonló jellegű munkáknál építészkollégáink felfedezik az épület által sugárzó üzenetet, és
hasonló utat járva gazdagítják és óvják a
meglévő építészeti örökséget.

Kisizsáki kápolna, Izsák,
építészek: Farkas Gábor DLA,
Kurucz Szabolcs

interview with master architect gábor farkas | gábor erhardt
For more than two decades, Gábor Farkas has been the Master Architect of Cegléd and Dabas. One year ago, he accepted a similar position in Újhartyán as well.
His style is deeply rooted in the traditions of the Hungarian Plains and, more particularly, Kecskemét. He is known for his meticulous designs encompassing interior
plans as well. His creations prove that even rural environments can provide all necessary circumstances for a modern, yet traditional and organic architecture.
According to his credo, planning, education, the position of the Master Architect, the professional scene, public offices, writing and cooperation are just as significant
in architecture as graphic solutions. In the words of Le Corbusier, we need to realize that "architecture is a form of spiritual behavior, and not only a profession."
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Kecskemét, Liszt Ferenc utca, Természetvédelem Háza
Építészek: Farkas Gábor DLA, Bozsódi Csaba, Pankotai Gyula, Venczel Tamás

A Kiskunsági Nemzeti Park nádfedeles
igazgatósági épületének közvetlen szomszédságában áll a Természetvédelem
Háza, amely az ifjúság környezettudatos
nevelését hivatott szolgálni. A megbízásban nem szerepelt az a mondat, amely
1975-ben, az irodaház pályázatában megjelent, miszerint „az építészeti megoldás
feltétlenül támaszkodjék a táj népi építészeti hagyományaira”. Ennek ellenére természetesen figyelembe vettük a belvárosi
rehabilitációs fejezetben kifejtett elveket,
azaz a népi építészeti hagyományok ápolásának és továbbélésének szempontjait.
A Hankovszky-ligetben álló két középület
rokonsága felfedezhető.
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Vándoriskolás éveim negyedik állomása a
Városszéli Szanatórium, a Mérmű Stúdió
lett. Dr. Szűcs Endre nemcsak főorvos, hanem bohém építész, életművész kisiparos
és utazó nagykövet is volt.
Már az irodában töltött első hetek egyikében kérdezte a mester, hogy épül-e olyan
munkám, amivel diplomázhatnék a vándorévek befejeztével. Miután kiderült a szomorú valóság, egy nagyszerű (és számomra
már szinte túlzott bizalmat megelőlegező)
ajánlatot kaptam tőle: tervezzek a család
jó barátjának egy lakóépületet Budafokon,
ami biztosan meg fog épülni, így nyugodt lehetek az egyre közelgő diplomázásom felől.

MESTER ÉS TANÍTVÁNYA
BUDAFOKON
Tót h Péter
É p í t é s z e t : Tó t h P é t e r
S z ö v e g : Tó t h P é t e r, S z ű c s E n d r e
Fotó: Tóth Péter

master and disciplie in budafok
architect: péter tóth, master: dr. endre szűcs
The young architect was offered this construction project during his years in the Itinerant School by his master, Endre Szűcs. Designs were based on small-town
villas of the gentrified middle-class and small rural noble manors, but the image of tripartite Hungarian folk architecture is recognizable in the structure as well.
Upon successful completion of the project, Endre Szűcs and Péter Tóth continue to work together in the Mérmű design studio.
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Nagy igyekezettel vágtam neki a feladatnak, hiszen olyan munkát kaptam, ami
különös jelentőségű. Számomra a vándorévek méltó lezárását jelentette. Az első
megbeszélésen a mester vázolta, hogy
ő ezt a munkát „csak” a háttérből figyeli
majd, és én, kis újonc leszek a tervező.
A megrendelők kellő önfegyelemmel vették tudomásul ezt a nem várt fordulatot:
arcizmuk se rándult a hír hallatán. Sőt,
számomra úgy tűnt, mintha ugyanazzal a
bizalommal ajándékoznának meg, amivel
korábban a mestert felkeresték. Egymás
megismerését követően az első vázlataim
olyan szerencsés fogadtatásban részesültek, hogy gyakorlatilag a ház egy kis túlzással ezek kidolgozását követően minimális változtatással épült meg.
Az álomszerű kezdet után a kivitelezés
maga volt a hideg zuhany. Sosem felejtem el azt a ködös reggelt, amikor dagadó
kebellel, ámde remegő térdekkel megérkeztem a kivitelezés helyszínére. A munkagödör szélén már várt a tapasztalt idős
építőmester, aki (bár korábban egyetértett
a tervekkel) szinte tajtékozva üvoltötte,
hogy ő még ilyen rossz dokumentációt nem
látott, és ezt a házat ezekből a rajzokból
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nem lehet megépíteni. Mindezt persze úgy
közölte velem, hogy a mit sem sejtő tulajdonos épp mellettem állt…
A vesztes visszavonulás helyett bíztam a
magam igazában, hisz a mesterem látta
és jóváhagyta a terveket. Jó volt arra gondolnom, hogy olyan ez a láthatatlan védőszárny, mintha én is kapnék kölcsönbe
egy kis tapasztalatot abból a kb. negyvenévnyi munkából, ami a mester mögött van.
Aztán szerencsére az idős építőmester
helyébe a fia lépett, akivel sokkal jobban
szót értettünk. Innentől nagyságrendekkel
hatékonyabban haladt az építkezés, és
örömmel jelenthetem, hogy a ház az eredeti tervek alapján készült el.
Ahogy közelítettünk a befejező munkákhoz, úgy fogytak a feladatok, és ritkultak
a művezetéseim. Ennek ellenére természetesen egy építkezést, akár a tervezést, csak abbahagyni lehet, befejezni
sohasem. Éppen ezért számomra a legnagyobb elismerés, hogy a tulajdonos a mai
napig felhív vagy levelet küld drótpostán,
ha szeretne alakítani valamit a házon,
mert kíváncsi a véleményemre.
Személyes élményeimen túl még egy kis
szakmai kísérletről is beszámolnék az
épülettel kapcsolatban. Egyrészt a helyszín, másrészt a tulajdonos kérése miatt
nem lehetett Budafokon a Balaton-felvidéki présháztól ihletődött szokásos
„Mérmű-házat” tervezni. Az első beszélgetések során kiderült, hogy a tulajdonos házaspár szívéhez legközelebb a
polgárosodott középréteg kisvárosi villái
és a vidéki kisnemesi kúriák állnak. Ezt
figyelembe véve igyekeztem olyan házat
álmodni, ahol a vágyott hangulat elérése mellett a háromosztatú magyar ház fő
egységei is fellelhetők. Így került a tornácos két szoba közé a konyha, az épület középtengelyében a tűzhellyel, ahová
még a különösen meredek északi domboldalon is a legtovább besüt a nap. Ezek
mellett pedig természetesen a fő szempont az volt, hogy ez a kis ház ennek a
szép családnak a lehető legmegfelelőbb
otthona lehessen.
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IGA ZGATÓ FŐORVOSI
VÉLEMÉNY
Szűcs Endre
Mint az előzőekből kiderült, nagy előszeretettel hasonlítom magunkat orvosokhoz,
építészirodánkat pedig egy városszéli szanatóriumhoz, jómagamat – ha már úgy
hozta a véletlen, hogy ledoktoráltam –, szerényen főor vos úrhoz.
Ezt a cselédkönyves gyereket nagy örömmel fogadtam. Rögtön kiderült, hogy
hasonlóképpen látjuk a világot, ízlésünk, szakmai ideológiánk szinte azonos.
Ezért mertem rábízni jó barátunk családi házát. Nem csalódtam. Persze ez az
első operáció adott nagyon izgalmas pillanatokat is, de ez kollektív munka,
és időnként át lehet venni a szikét.
A cselédköny vesből immár alor vossá vált a mesterré lett vándor. Remélem,
idővel osztály vezető főor vos lesz belőle, és nem máshol, hanem itt, a városszéli szanatóriumban.
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A kert végén tudtunk csak bejutni. A sűrűn
álló tölgyek, juharok és hársak lombjai már
összezárultak, de még sejtelmesen átengedték a 35 fokos késő délutáni, nyárvégi
napsugarakat. Egy átlátható, fiatal erdő
közepébe csöppentünk. Kíváncsiságunkat
egy hatalmas, lábakon álló nádtetősüveg
keltette fel. Ez volt a manóház. Láthatatlan falak védték, csak az ajtó volt valóságos, szép fémkilincsét régen használták.
Eredetileg kötélhágcsón kellett volna felmásznunk – bár nem tudom, a manók tudtak volna-e közlekedni rajta. A hatalmas,
védelmet adó süveg egy kis önálló lakot
foglal magába: a manólakot. A fejemben
már körvonalazódott az egyhetes elvonulás gondolata, a manólak elnevezés jogosultsága, és még számtalan kérdőjel, amely
váratlanul és egyre sokasodva kezdett fel-

PAPÍRSÁRKÁNYOK
ÉS MANÓK
Tájépítés z-ter vező: Buella Mónika
Építész társtervező: Anthony Gall
Gr a f ik u s : Ta ká c s E d v á r d
Szöveg: Bú Ella
Fotó: Zajti Gábor
kites and elves
a garden by mónika buella and anthony gall | bú ella
In the field, there is a garden. It is visible on Google Earth as well. The designer, who is a landscape architect herself, drew a colored kite on the first aerial
plan. It helps perceive depth better, says she. The client was rather surprised by the solution and explained that he used to fly kites there when he was a child.
This is how the drawing came to life. There is no house, only a garden.
Landscape architect: Mónika Buella, co-designing architect: Anthony Gall, graphic artist: Edvárd Takács.
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bukkanni. Ki-be járkáltunk a láthatatlan
falakon, és nem nyomtuk le a kilincset, vajon ugyanabba a világba visz-e vissza, mint
ahonnan jöttünk.
Az erdő nem volt nagy, tekintetünket engedte kifutni a fák törzsei között a rétre.
Vonzott a nyílt tér a kanyargó útjával,
amely a távolban egy templom tornya felé
vezetett. Az erdőszéli magasles bepillantást engedett a falu irányába, de az erdő
lombjait is jól lehetett látni, amelyek még
alig nőtték túl a magasles méreteit. A nyílt
rétet az út két oldalán lankás dombsor határolta, a dombokon túl kezdődött a gyepes gyümölcsös, ahol szabályos rendben
sorakoztak a fiatal facsemeték. Még kell
néhány év, hogy élvezhessük az almafa
vagy a cseresznyefa termését. 15 év múlva
a gyümölcsös roskadozni fog a terméstől,

árnyékába heveredve élvezhetjük majd a
frissen szedett gyümölcs zamatos ízét, és
örülhetünk vagy bosszankodhatunk, hogy a
germensdorfi cseresznye helyett talán mégis
inkább sárgabarackot kellett volna ültetni.
És ültetünk sárgabarackot, és várunk megint
15-20 évet, hogy az egykor a nagymama
kertjében annyira megszeretett sárgabarack-hangulatot ismét felidézhessük.
Amire nem kell ennyit várni, az a bővizű forrásból táplálkozó, csobogó patak, amelynek mentén eljutunk egy sűrű bambuszerdőbe. Lábunk alatt az örökzöld bambusz
váltólevélavarja, átláthatatlan, kicsit sötét
is. Átvágva rajta megkönnyebbülve pillantjuk meg a tavat. Partján végighaladva elmegyünk egy halászkunyhó előtt, mielőtt
a hidat elérnénk. A hídon megállva elmélázunk egy kicsit – tudjuk, hogy a bővizű
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ágyás tetejére terveztem be a növényeket,
amelyek így immár majd egy méter magasak. Károkozás nélkül nem tudok átmászni. Nos, igen. A szimbólum szerint középen
állva csak fölfelé, az égi szférák felé van
kijárat. A valóságban pedig visszafelé is
ugyanaz a fáradságos útkeresés vár rám,
amely hol az egyik, hol a másik oldalra
forrásba vezetéken megy a víz, a tó mellett
vízvisszaforgató táplálja vissza a rendszerbe a vizet, de mégis, kapaszkodunk a lelkünk mélyén halványan megjelenő emlékbe,
a gyermekkori Tüskevár Matula bácsijába,
vagy más vízi élményeinkbe.
Szeretnénk végre eljutni a magaslesről jól
látszó színes, virágos kertbe. Hatalmas
levendulasorok kunkorodnak az út egyik
oldalán, egy bejáratot hagyva az arra haladóknak. Nem látom, hova is vezethet az
ösvény, a dús levendulacserjék lombja ös�szeér. Elindul egy széles, jobbra kanyarodó ív. Szorgosan gyalogolok, az ívből most
már világosan körív lesz, és a bejárat bal
oldalára visz. Egyre szűkülő ívekkel jobbra-balra kalandozok, mígnem egyszer csak
teljes bizonyossággal bejutok a közepébe.
Elégedetten ácsorgok benne – papíron a
labirintus alaprajzánál tudálékosan magyaráztam az élet szimbólumaként megjelenő formát, de a valóságban életemben
először mentem végig rajta. Jó hosszú volt.
Néha megpróbáltam átvágni, de nem tudtam, mert gondosan fél méter magas kő-
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sodor, mígnem végre kijutok belőle oda,
ahonnan elindultam. Tán ezt is ki kellene
találni – honnan, hová tartunk.
A méhecskéktől zümmögő levendulással
szemben a méhecskéktől zümmögő rózsakert pavilonjába menekülök. Szép. Talán fehéren még szebb lenne. De így is elragadó.
Elgondolkodva nézegetem a míves faszer-

kezetet, és ismét megdöbbentő erővel tör
rám a tervezői lét felelőssége. Egyhektárnyi
szántóterületen állok. A kezdeti vázlataimon
keresztül gondolataim kiviteli tervvé nőttek,
és sok ember sok munkával és nem kevés
pénzért ennek megvalósításán fáradozott.
A szántón létesült egy kert. A Google Earthön is látható. Az első madártávlati látványtervre egy színes papírsárkányt rajzolt a
grafikus, aki maga is kertépítész. Mert így
jobban lehet érzékelni a mélységeket –
mondta. A megrendelő csendes „nahát!”
csodálkozással fogadta a rajzot. Elmesélte,
hogy gyerekkorában itt valóban papírsárkányt eregetett. Így lett a tervből valóság.
Egyelőre papírsárkányok nélkül.
Megnézem még az üvegházat a leanderekkel, majd lassan kisétálok a kőmezsgyével
védett kertből.
Egy üres telken találom magam. Van szép
kerítése az utca felé. De üres. Nincs rajta
ház. Nem lakik itt senki.
Ház nincs. Kert van.

Kádas Ágnes
19 4 8–2 0 1 5
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E ML É K E Z É S K Á D A S Á G NE S R E
Ertsey Attila
Kádas Ágnes, a Szabad Gondolat újság és
a Szabad Gondolatok Háza egyik alapítója 2015. december 2-án átlépte a szellemi
világ küszöbét.
Ágnes lénye velünk marad, itt van, már
testetlenül. Képe most tablóként áll előttünk, tisztán, mutatva azt, mit hozott a
világba, közénk.
Sokan vagyunk úgy − építészek és nem építészek −, hogy amióta Makovecz Imrének
köszönhetően az antropozófiához kapcsolódtunk, Ágnes mindig ott volt, a háttérben, segítőként, alig észrevehetően, de
állandóan. Lénye a hűség és odaadás eleven képe volt, minden szónál beszédesebben tanúskodik róla, hogyan adhatjuk át
magunkat valami magasabbrendűnek, mit
jelent annak igazsága, hogy el kell veszítsük magunkat, hogy megtalálhassuk igazi
önmagunkat. Az Ént, ami nem én vagyok,
hanem a Krisztus énbennem.
Építészként indult, ezt tudtuk mi, akik 1982től kezdődően bekapcsolódtunk a Visegrádi
Táborokba. Amikor Taksás Mihály megkérte Makovecz Imrét, beszéljen nekünk az
antropozófiáról, ő Kálmán Istvánt aján-
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lotta. Így is lett: megindult egy stúdium az
Építőművész Szövetség székházában, majd
rövid idő múlva a kis csoport Kádas Ági lakásában, az Astoriánál folytatta a munkát.
Ágnes adta a hátteret, tiszteletet parancsoló komolysággal és aprólékos figyelemmel.
Gondoskodott mindenről, az ünnepek más,
új módon történő megformálásával is. És
építészből az antropozófia szolgálóleánya
lett, a legnemesebb értelemben. Érdeklődése később a tájépítészekkel való együttműködése révén alakult tovább, majd a
dr. Hauschka által végzett kutatómunka
irányába folytatódott. E munka gyümölcse
könyve, melynek első megjelent példányát
még kezében tarthatta.
A változó összetételű, de folytonosan működő tanulócsoportból született újra a
főrévi karácsonyi misztériumjátékok kis
társulata, mely évekig járta az országot, a
határon túli magyar területekre is eljutva.
Ágnes ott volt végig, ő tervezte és varrta
meg az összes jelmezt, a Csillagénekestől
az Ördögig. Benne élt az az imagináció,
amiből meg tudta formálni a szivárvány színeiben változó, a fény szenvedésének történetét láttató könnyed lepleket, melyek a

népi játék naivitásának közhelyét elkerülve
a misztérium átélését segítették, a kultusz
szükséges kellékeiként.
Hatalmas munkát végzett, ki tudja, hány
száz oldal antropozófiai szöveg fordítása
áll mögötte. A Szabad Gondolatok Házába
meghívott előadók előadásait elsősorban ő
tolmácsolta. Fordításaiban és tolmácsolásaiban az antropozófia mély ismerete élt, hiszen
amint Rudolf Steiner a nyelvet mint formálandó közeget használta a közlendő tartalmak megjelenítéséhez, Ágnes a gondolatformát ragadta meg az előadó mondandójából,
és kereste hozzá a legmegfelelőbb magyar
nyelvi ruhát, akár új szavakat is megformálva,
ha a tartalom megkívánta.
Hűséges, alázatos szolgálóleánya volt a szellemnek, az igazságnak. Nagyságát mutatja az
is, ami sokunknak csak az eltávozása előtti
hónapokban vált világossá: nem tudtuk, hogy
több mint húsz éve küzd egy betegséggel.
Sosem beszélt róla, nem élt a ránk, magyarokra oly jellemző panaszkodással.
Elegánsan távozott, levetve földi ruháját,
s felvéve égi fátylait.
Most látjuk, milyen óriás ő...
	
K a p u é p í t m é n y, K a p o s v á r, Ú j K ö z t e m e t ő (K a m p i s M i k l ó s , K o v á c s P é t e r, L . S z a b ó T ü n d e , L ő r i n c z F e r e n c) ,1 9 8 3 .
T e r v : K á d a s Á g n e s , K á l m á n I s t v á n  

56

K Á D A S Á G NE S ( 19 4 8 – 2 0 15 )


Családi ház, Faraktár utca, Debrecen, 1991.
Építész: Makovecz Imre,
építész munkatárs: Kádas Ágnes
fotó: Csernyus Lőrinc
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Kálmán István
Kádas Ágnes lelki-szellemi lénye 2015.
december 2-a éjjelén hagyta el földi-fizikai
testét, amelyre tovább már nem volt szüksége.
Halála egy szerdai napra esett. Szerda
Merkur, a gyógyítás istenének napja. Ez a
konstelláció szimbolikusan és tényszerűen
is kifejezi földi inkarnációjának legfontosabb feladatát: részt venni és segíteni a
Rudolf Steiner és Ita Wegman együttműködéséből megszülető antropozófiai gyógyászat magyarországi elterjesztését. Élete
végén, amikor betegsége súlyosabbá vált,
egy gyógyító közösség született körülötte: orvos, terapeuta, ápolónő és pap, akik
szeretettel ápolták, és segítették az átlépés nehéz útján. Betegségének lefolyását
a kezdetektől fogva szellemtudományos
szemlélettel kísérte végig, és orvosának
utasítása mellett ő maga is megpróbált
rátalálni a szellemtudomány területén
kifejlesztett, megfelelő gyógyszerekre.

„Első keresztelés itt az előtti életbeni temetés,
s az itti temetés túl keresztelés...
s minden
létalakból az abban készült azon léti érzékeken
felüli f inomat szabadítja ki a halál...”
Bolyai Farkas

Kádas Ágnes 2013. július 25-ig kuratóriumi
tagja volt az Ita Wegman Alapítványnak,
amely az antropozófiai gyógyászat magyarországi támogatására jött létre.
Szakmai vezetője volt a 2004-ben alapított
Natura-Budapest Kft.-nek, s egyben szakmai vezetője a dr. Hauschka-féle kozmetikusképzésnek is.
Társalapítója a Szabad Gondolatok Házának, szerkesztőbizottsági tagja, egyben tipográfusa a Nevelésművészet és a Szabad
Gondolat folyóiratnak.
2013 júliusában, egészségi állapotának
rosszabbodása miatt, szellemi elkötelezettségének teljes tudatában visszavonult
a fenti intézményekben végzett munkájától, de tovább folytatta szakmai tevékenységét a most már magántulajdonban levő
Natura-Sophia Kft.-ben.
A Dr. Hauschka-kozmetikumok hatékonyságával kapcsolatosan sok éven keresztül
végzett kutatásainak eredményét foglalta
össze a KOSMEO címmel megjelent könyvében, amely két nappal halála előtt jött
ki a nyomdából. Idézet a könyvből: „A materiális életszemlélet nem vesz tudomást
arról, hogy minden élőlény állandó változásban van jelen a világban, születéstől
a halálig, és az ember szellemi lényként
nemcsak a teste változását kell hogy tapasztalja, hanem élete során átmehet egy
szellemi fejlődésen. Ennek a fejlődésnek a
test hanyatlásával nem kell feltétlenül hanyatlásba zuhannia, a szellemi fejlődésben
az ember az öregedéssel párhuzamosan, a
test öregedése során − és révén − egyre magasabbra juthat. A materiális élet- és világszemlélet nem ismeri az emberi életnek ezt
a dimenzióját, a testet szeretné fiatalnak
megőrizni, elkerülni az idők során fellépő
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természetes változásokat. A mai kozmetikai ipar erre a hamis vágyra épít, az örökké
fiatal test vágyára, ezt akarja kiszolgálni.”
27 éves korában találkozott az antropozófiával. A természet, és különösen a
növényvilág iránti érdeklődése és szeretete
összekapcsolódott a szellemtudományos
szemlélettel. Felfedezni a természet erőinek és az ember lényének rokonságát sorskérdéssé vált számára. A gyakorlati munka
során megtalálta mesterét, a Dr. Hauschkakozmetikumok megalkotóját, Elisabeth
Sigmundot. „Elisabeth Sigmundot szerencsém volt személyesen megismerni. A vele
folytatott beszélgetések során elmondta,
hogy az ő célja és törekvése az volt, hogy
olyan készítményeket hozzon létre, melyek
a szó eredendő értelmében »kozmetikumok«, azaz képesek az ember bőrműködésének harmonizálására, az egyensúlytalanságok kiegyenlítésére, az egészséges
bőrműködés hosszú távú fenntartására
− vagyis minden ember számára alkalmas
kozmetikumok. És a materialista korban
maszk-képzéssé, az elkendőzés művészetévé fajult, nem valóságos emberi szükségleteket, hanem hamis vágyakat kielégítő
kozmetika helyébe egy mindenki számára
elérhető kozmetikát teremtsen.”
A természet iránti vonzódása mellett a
világpolitikai események iránt is érdeklődést
tudott kifejleszteni magában. Felismerte az
emberi organizmus és a szociális organizmus összefüggéseit. Így aktívan tudott részt
venni a Szabad Gondolatok Házában és a
Natura Kft.-ben folyó szociális-gazdasági
munkában is. Csendes, visszahúzódó természete és erős kritikai érzéke ellentétben állt
egymással. Lidércnyomásként nehezedett
lelkére a kérdés: hogyan hatolhat az ember

lelkébe egy idegen, megrontó hatalom, ami
azután a másik ember elítéléséhez vezet?
Számos cikke és fordítása jelent meg a legkülönbözőbb témákban a Szabad Gondolat
folyóiratban.
Élete utolsó szakaszában sokat utazott,
főleg európai országokban − Ausztria,
Németország, Svájc, Olaszország, Anglia, Skócia, Norvégia, Izland, Málta −, de
eljutott a Bajkál-tóhoz is. „Az emberi lény
olyan, eddig nem érzékelt szféráit vettem
észre, amit nem is tudok megfogalmazni.
Ugyanolyan tágasság-élményt jelentett,
mint a tájban a Bajkál-tó; hogy az ember
kiegyenesedik, kihúzza magát, mély leve-

gőt vesz; fúj a szél, de erővel meg lehet állni.
Magas és hatalmas az ég, de ez azt jelenti,
hogy ebbe a térbe bele kell állni, bele kell
nőni... Én is nagyobb vagyok benne és
erősebb, mint máshol. Ebben a hatalmas
térben nem pici vagyok, nem nyomasztóan
nehezedik rám, hanem mintha a perifériából egy szívó hatás növesztene engem is. És
mindez fénylik. Én is együtt növekedhetek
ezzel a külső, szívó, fényes sugárzással...”
Asconában tett látogatása alkalmával, ahol
Ita Wegman is élt, így fogalmazta meg ebben a varázslatos természetben átélt élményeit: „Mindent átható fény, telt, eleven
színek, a csontomig ható meleg, ami jólesően melegít át, körben a magas hegyek
koszorúja − virág- és illatözön, közben ál-

landóan játékos, friss szellők. Valami olyan
fény és meleg, ami erőt ad az embernek,
ami hordoz, áthat, átragyog − és egyszer
csak kezdem úgy érezni, mintha belőlem
áradna a fény, a melegség.”
Visszavonulása után elkezdte megírni a három intézmény, az Ita Wegman Alapítvány,
a Szabad Gondolatok Háza és a Natura
Kft., valamint a Szabad Gondolat folyóirat
egymással szerves összefüggésben megvalósult történetét, ám ennek befejezésére
már nem maradt ideje...
Kádas Ágnes búcsúzik az olvasóktól és
azoktól, akiket munkássága során megismerhetett.

O r o s z I s t v á n g r a f i k á j a    
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Farkas Ádám
A látás, a vizuális informálódás szinte a
teljes állatvilág alapvető tájékozódó eszköze. A helyfelismerés fontos kiegészítő
lehetősége még a hallás is, ami a kommunikáció főszereplője, valamint a szaglás,
ami a kapcsolatteremtés mellett az élelemszerzés funkcióit is segíti. Ez utóbbihoz tartozik (a látással együtt) az ízlelés.
Különös és nehezen magyarázható jelensége a természetnek, hogy a látó- és
ízlelőszerv nélküli növények színeket és
ízeket használnak, úgy is fogalmazhatunk: szín- és ízcsapdákat hoznak létre
a megtermékenyülésük, szaporodásuk
érdekében. Feltételezhető, hogy olyan érzékelő módszerek is léteznek az élővilágban, amelyekről nincsenek ismereteink.
Új felfedezés, hogy a vakok tapintással
érzékelik a piros színt.
Ha a látást elemezzük, feltűnik, hogy az
az élőlények közül a helyváltoztatók, a
járó, úszó, repülő mozgással bírók képessége. Szerepe, célja a tér érzékelése,
megismerése. A hangkeltés és a hallás
is az elmozdulás miatt szükségessé váló
társalkodáshoz kapcsolódik, de magának
a helyváltoztatásnak, a mozgásnak is
vannak kommunikatív, látással értelmezhető, jelzésértékű üzenetei.
Ebből a csoportosításból kitűnik, hogy
az élővilág két félre osztható: a földhöz
kötött növényvilágra, és a közötte mozgó, belőle és általa élő állatvilágra. Természetesen idesorolva önmagunkat, az
embert is. A két élővilág között különös
szimbiózis van, de az egymástól függés inkább egyirányú, mert az állatvilág
életképtelenné válna a növények nélkül,
ami fordítva nem áll fenn. Ez a függésviszony egy űrből jövő kutató számára
azt jelentené, hogy magasabb rendű élet
a növényeké, voltaképp ők a gazdák, és
a repülő, úszó, futkosó állatnépség (beleértve bennünket is) a szolgák, akik az
élelemért, lakóhelyért, árnyékért, oxigénért cserébe a növények gyarapodását
segítjük. (Vagy épp pusztítjuk őket!)
Nos, ez a bevezető, űrlénynézőpontú
gondolatsor csupán azért íródott,
hogy felhívja figyelmünket az ember
érzékelőrendszerének alapjaira. Ezen be-
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lül is a látásra, ami a tér használatához
nélkülözhetetlen, vagy csak körülményesen és részlegesen pótolható.

jóllétünkkel, biztonságérzetünkkel, térérzékelésünkkel, az emberi és a transzcendens viszonylatainkkal kapcsolatos.

A tér a mozgásunk − és ez minden élőlényre vonatkoztatható − számára igénybe vehető terület. (Az ember esetében a
tér rétegezett, mert a fizikai létünk méterrel mérhető terei mellett a képzeletünknek és szellemiségünknek is vannak
határai, tehát terei is.)

Az érzékelésünk különböző lehetőségeivel indítottunk, megnyitottuk a vizualitás
jelentéskörét, de ki kell jelentsük, hogy
az érzékszerveink ugyan más-más metodikával működnek, egymást kiegészítik
és erősítik, de a céljuk azonos: a létünket
befolyásoló környezet direkt megismerése és minősítése.
Megismerés és minősítés, más szóval:
ismeretszerzés és értékskála-építés, és
már ki is mondtuk az egymáshoz tartozó kulcsfogalmakat az ideális tanításhoz,
tanuláshoz.

Minden élőlénynek megvan a saját élettere. Ez a növényekre is vonatkozik, de
ők benövik az életterüket, így az állandó. Az állatok és az ember tere változó,
a mozgásuk és a környezetük függvénye.
A tér használata, a mozgás veszélyeket
hordozó jelenség. Az összeütközés a
mozgó testek között lehetséges. Ennek
a veszélynek a kiszűrésére teremtődött
meg a térérzékelés, a látás.
Erre az alapfunkcióra az évszázezredek
alatt ráépültek, rárétegeződtek egyéb
feladatok, amelyek közül a legfontosabb
a kapcsolatteremtés. Természetesen a
látás nem a szemben történik, hiszen az
csak tükör az információk begyűjtéséhez,
a látás az idegrendszerben jön létre. És
az agyban épül fel, raktározódik el az
ismerethalmaz, a memória, ami lehetővé
teszi az újabb rétegek megjelenését. Mindenesetre a kommunikáció fejlődéstörténete nem állhat nagyon távol a térérzékelés kialakulásától, sőt elképzelhető, hogy
meg is előzi azt, hiszen maga a fejlődés
nemigen választható el a szaporodástól,
ami viszont kapcsolatteremtést igényel.
Elég távolról, és araszoló mozgással közeledünk a művészethez, és ezt azért
tartom fontosnak, mert az a jelentéstartalom, amit művészet néven írunk
körül, csíráiban már az állatvilágban
jelen van, és az emberlét eddigi teljes
folyamatában fontos szerepet játszott.
Ennek az ívnek az ismeretében be kell
lássuk, hogy a művészet archaikus jelenség, ami ugyan folyamatosan reflektál a
saját korára, ám lényegében változatlan
és megmagyarázhatatlan valami, ami a

Ha ez ilyen egyszerű, vajon miért távolodik a közoktatásunk ettől az evidenciától?
És vajon miért érnek el sikereket az énekés zenecentrikus iskolák ezen a területen?
A válasz egyszerűen kibontható az érzékszerveink és az idegrendszerünk szerkezetének és működésének ismeretéből, amit
az előbbi definícióban egy kis eldugott szó
jelzett. Vagyis a megismerés és minősítés
direkt módon, közvetlen impulzusokkal, és
nem gondolati úton, nem tudáspatentek
átadásával kell megtörténjen.
A jelenség megértéséhez az egyik példa
lehet a kisgyermek környezetmegismerő,
ösztönös metodikája. Előbb szájába vesz,
megízlel, felemel és ledob, megfogdos és
lelök mindent, és csak a következő érettségi fázisban kérdezi meg: az mi az? Ez
mi? A direkt, az aktív ismerkedés megelőzi a fogalmi ismeretszerzést. Ez a sorrend, és ez a kettősség adja meg a hitelét,
a mélységét a megszerzett ismeretnek, és
így tud bázisává, alapjává válni a ráépülő újabb tudásrétegeknek. A következő
fázis az összehasonlító képesség. Az „ez
olyan, mint a…” korszakban a gyermek
megint aktív fázisba kerül, ráépít valami
felfedezett valóságot a már megszerzett
alapokra, s az „ez ugye olyan, mint a...”
kezdetű kérdéssel szinte kikényszeríti a
felnőttekből a fogalmi pontosítást.
Az óvodapedagógia jól alkalmazkodik
ehhez az életkori természetes folyamathoz, és jól építi be, alkalmazza a játékban

Elhangzott az Az élet kincsesháza
című, a Magyar Művészeti Akadémia
szervezésében megtartott konferencián,
2015. 09. 26-án.

meglévő direkt ismeretszerző és fogalmiértelmező lehetőségeket. A játékok általában felnőtt élethelyzeteket képeznek
le, és a hasonlóság, az „olyan, mint a...”
megtanulandó, követendő mintává válik.
És újra visszakanyarodtunk a művészethez, mert az is az érzékszerveinken keresztül fog meg bennünket. Ha zenét
hallgatunk, nem értelmezünk, hagyjuk
átfolyni magunkon, érzelmi, lelki síkban
érintkezünk vele, és a zenei ismereteink,
fogalmi tudásunk alávetődik az élménynek. A zene befogadása aktív folyamat a
hallgató számára is. Ez azt is jelenti, hogy
az élményt sem kottából, sem emlékezetből nem lehet felidézni. Csak akkor és ott
lehet átélni.
Ugyanez érvényes a festményre, a szoborra, a táncra, a színházra, a prózára,
a lírára, a filmre, az épített, megformált
környezetünkre, de még a konyhaművészet remekeinek befogadására is. Természetesen az átélt élményből fogalmilag is
csemegézhetünk, felfedezhetünk benne
összefüggéseket, szerkezetet, ismerős és
ismeretlen elemeket. Ez az ismeretanyag
szélesíti a műveltségünket, de az élmény a
jelenlétünk intenzitásától függ.
Nagyon fontos leszögezni, a művészettel
nevelés nem azonos, és nem összetévesztendő a művészképzéssel. Sokkal szélesebb kört érint, és sokkal nagyobb a tétje.
Azért volt szükség a bevezető definíciós
láncolatra, hogy világossá váljon, a gyermek ösztönös megismerő mechanizmusa
és a művészi élmény azonos tőről fakad.
És ez a közös tő a jelenlét. Ez a személyes jelenlét, az egyszerre működő figyelem, aktivitás és élményszerzés a zenei
tagozatos iskolák tanulmányi sikereinek

a titka. Szerencsére úgy tűnik, a mindennapi éneklés kezd bekerülni a közoktatás
látóterébe. A testnevelés kiterjesztésével
és a közös éneklés rendszeres megjelenésével már felsejlik a remény gyermekeink
testi és lelki harmóniájának helyreállítására. Ám a képi kultúra iskolai háttérbe
szorulása egybeesik a mindent elsöprő,
kontrollálatlan vizuális szökőárral, és a
személyes jelenlét élménye helyett személyiségi zavarokhoz vezethet.

A rajz tárgyának első szerkezeti eleme az
egészet, a teljeset jelző körvonal. A körvonal voltaképp egy sík ábrázolat, kiemelés, kivágás a háttérből. A térbeliséget, a
harmadik dimenziót a belső formák megjelenítése hozza létre újabb vonalakkal.
A vonalak sűrűsödése, ritkulása okozza a
mélység, plaszticitás, térbe fordulás hatását a fény és árnyék imitálásával. Létrejön
a képben a tér. A szerkezet lényegét az ábrázolat rendje, rendszere határozza meg.

A képi kultúra születése az emberré válás
egyik döntő momentuma lehetett. A természet és a művészet fél évszázados kutatása eredményeképp azt vélelmezem,
hogy az előember két lábra állva megemelte a látósíkját, eltávolodva a földfelszíntől megnőtt a rálátás lehetősége, és
az orr helyett a szem kezdett az irányadó
érzékelő szerv lenni. Ennek lehet a következménye, hogy a tudatában megjelent
a nyom mint az élelem megszerzéséhez
fontos információ képe. Tudatosult az
ott nem lévő valóság, a prédaállat lenyomata, megjelent a tudatvilágában
az első absztrakció, a vizuális jel! Valószínűsíthető, hogy a jel tudatosulásától
indult a bottal a földre karcolt rajzi jelek,
előábrázolások egyre szélesedő és gazdagodó történelmi folyamata. A tudatos
jelhagyás hamarosan kettéágazhatott, a
nyomból mint összesűrített jelből nőtt ki
az íráshoz is vezető jelkincs máig tartó
hódítása. A másik irány a jel tárgyánakalanyának leképezése, a nyomhoz tartozó állat körvonallal történő ábrázolása.
A rajz tartalmi indítéka az imitáció, egy
létező vagy elképzelt valóság megragadása. Az eszköze a szabad kéz mozdulatával, a gesztussal létrehozott, látható
vonal vagy vonalháló.

A rajzolás − egészen az ősközösségek
kialakulásától a huszadik század végéig
fontos, nélkülözhetetlen eszköze volt a
tudásátadásnak, a tanításnak. A televízió, az internet, a mobiltelefonok képkészítő és továbbító mechanizmusa, egy
lényegében leegyszerűsödött, új, véletlenszerű, inaktív, kiragadott valóságmásolattal lecseréli a környezet felfedezésének, megértésének, memorizálásának
eszközét, a jelenlétet igénylő, élménnyel
megajándékozó szabadkézi rajzot.
Megdönthetetlen tudományos képi bizonyítékok sora igazolja az idegrendszer
zenetanulás hatására végbemenő fejlődését és gazdagodását.
Erős meggyőződésem, hogy ennek a gyönyörű, pozitív folyamatnak az ellenkezőjét is lehetne tudományos eszközökkel
bizonyítani, ha a gyermekeink, unokáink
elveszítenék a rajzolás útján kialakuló-fejlődő térérzékelést, komponálókészséget,
arányérzékelést, lényegkiemelést, rész és
egész viszonylatok megértését.
Egy rövid mondatba sűrítve: amikor kinyílik a szemünk, fokozatosan megtanulunk
nézni, de látni csak a rajzoláson keresztül
tanulunk meg.

HAGYOMÁNY
ÉS KORSZERŰSÉG
Laszlo Mester de Parajd építészete
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Szöveg: Dénes Eszter fotó: Laszlo Mester de Parajd
Dogon építészet, Mali

	
D u p l a f a l ú , á t s z e l l ő z t e t e t t h a g y o m á n y o s   
gabonatároló

földszíne, lágy textúrája összetéveszthetetlenül egyedi, helyi karaktert ad az épületeknek. A helyi építészetre mindenekelőtt a
változatosság, az egyszerűség, az egységesség, a lágy formák és a környezethez való
illeszkedés a jellemző.

alkalmazott technikák és alapanyagok egységességének köszönhetően − harmonikus.

	
Mecsetbelső

	
Dogon lakóház

Mec set , Agade z, Niger. For r á s: Wik imedia Commons, Dan L undberg

Változatosság
Az épületek az aktuális igényekhez igazodva, lépésről lépésre alakulnak, nélkülözve
bármilyen előregyártást vagy előírást a
méretekre vonatkozóan, vagy a különösebb szimmetriára való törekvést. Az egyes
helyiségek és nyílások mérete és elhelyezkedése a funkción túl az adott pillanatból
eredő inspirációhoz igazodik, mely a kompozíciók hihetetlen változatosságát, sokszínűségét eredményezi.
Laszlo Mester de Parajd magyar származású, Franciaországban élő építész a Kós
Károly Egyesülés Vándoriskolájának meghívására tartott nagy sikerű előadást 2015
májusában magyar nyelven a hagyományokon alapuló kortárs afrikai építészetről.
Friss diplomás építészként a sorkatonaságot kiváltó polgári szolgálatát Laszlo Mester de Parajd az egykori francia gyarmaton,
Nigerben kezdte meg. Belsőépítész feleségével három hét alatt autóval tették meg az utat
Párizsból Niamey városáig. Az utazás alatt a
tradicionális helyi építészetről szerzett első
tapasztalatok meghatározóak voltak későbbi pályafutása szempontjából. A kezdetben
két évre szóló megbízatásból végül tizenkét
év lett, az afrikai építészettel való kapcsolata
azonban életre szólónak bizonyult.
Az afrikai országok, különösen az egykori
francia gyarmatok már a hetvenes években
a nyugati ízlésvilág és technológia bűvöletében éltek. A fiatal építész azonban úgy
érezte, hogy az üveg-acél tornyok világa, a
kulturális gyarmatosítás traumája helyett
− az egyéb művészeti ágakhoz hasonlóan −
az építészetben is elkerülhetetlen az afrikai
kultúra forrásaihoz való visszatérés. A helyi
Közmunkaügyi Minisztérium megbízásából
számos középület tervezésével foglalkozott. Az ONERSOL (Nigériai Napenergetikai
Hivatal) épülete, amelynek építészeti koncepciója 1978-ra nyúlik vissza, ars poeticájának egyik legfontosabb megfogalmazása.
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Az 1981-ben átadott épület egyrészt a Száhel, azaz a Szahara déli övezetének hagyományos építészetén, másrészt a modern
technológiából fakadó igények és elvárások szintézisén alapul. A munka a tradicionális építészet beható tanulmányozásával
indult. Az ekkor készített fényképes és rajzi
anyag azóta számos, általa kiadott könyv
alapjául szolgált.
Niger a világ legszegényebb országai közé
tartozik az ENSZ adatai szerint, lakossága meghaladja a 15 millió főt. Az ország
legnagyobb részét a Száhel és a Teneresivatag teszi ki, ennek megfelelően az északi országrészben igen nagy hőingással kell
számolni. A Niger folyónak köszönhetően
csupán az ország déli része és a főváros,
Niamey alkalmas a mezőgazdasági termelésre. A száraz éghajlatú Nyugat-Afrika fában és kőben szegény vidékének kizárólagos építőanyaga a vályog, melyben olykor
a beton és az acél kettőséhez hasonlóan a
vékonyabb faágak kötegei játszanak merevítő szerepet. Ezzel a technológiával egészen
különleges, kis túlzással Nervi héjszerkezeteihez hasonló kupolaformákat alkottak. A
vályogból épített házak falait az esős évszak
után rendszerint újra kell tapasztani, amit
megkönnyít a homlokzatból kiálló fagerendák ritmikus rendje. Segítségükkel állványozás nélkül elvégezhető az évente ismétlődő
karbantartó munka. A tüskeként kiálló gerendasor, az agyagtapasztás természetes

Lágy formák
A kézi erővel formált vályog és a sártapasztás okán jellemző az élek lekerekítése, melyeket tovább lágyít a rétegeket folyamatosan koptató eső.

Illeszkedés a helyhez
A felhasznált agyagot a helyszíni talajból
nyerik, ezáltal az épületek a környezettel
szinte eggyé válnak. A tájba való tökéletes
illeszkedést a visszafogott méretek és a gömbölyű formák alkalmazása tovább erősíti.
A hagyományos építészetet megfigyelő és

vályog használata a középületek esetében
komoly akadályokba ütközött. Bár szinte
korlátlanul rendelkezésre álló, kézi munkaerőt igénylő olcsó anyagról van szó, alkalmazásának elengedhetetlen feltétele az
évenkénti gondos karbantartás. Míg a saját
kezűleg épített házak esetében ez a helyieknek természetes, a központilag emelt
intézményeket illetően már nem volt elvárható ez a gondosság. Mindezek mellett az
is nyilvánvalóvá vált a tapasztalatok és a
számítások során, hogy a karbantartást
kiváltó egyes technológiai megoldások és
a méretezett egyedi építőanyagok rendkívül megdrágítják az építkezést. Ennélfogva
az új középületeknél vasbeton födém,

került felhasználásra, nagyrészt
munkaerő igénybevételével.

a helyi

Az ONERSOL kutatóközpont mintegy 3500
négyzetméteres, három különböző megjelenésű épületrészből áll. Központi tömbje a
recepciót, fogadóteret és kávézót magába
foglaló kupolás együttes, melyhez egy laboratórium-iroda, illetve egy szállásépület
csatlakozik közvetlenül. A tradicionális építészet esetében megismert változatosság
szempontjából az együttesről elmondható,
hogy az egyes tömböknek sem az alaprajzi rendszere, sem nyílásrendszere nem illeszkedik merev struktúrába. A különböző
funkciók egymástól eltérő, változatos alap-

Egyszerűség
A formálás sokszínűsége mellett a felhasználható alapanyagok igen korlátozottak. A
helyben rendelkezésre álló építőanyagok
és a klimatikus viszonyok adta mozgástér
meglehetősen szűkös. Mint már említettük, a vályog használata szükségessé teszi
a homlokzatok évenkénti újratapasztását,
ami nem kedvez a bonyolult díszítések vagy
szofisztikált elemek használatának.

Egységesség
A kompozíciók változatossága ellenére az
összkép − az elemek egyszerűségének, az
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gondosan dokumentáló Laszló Mester de
Parajd mindezen jellegzetességeket a ma
építészetébe transzponálta, miközben a
puszta formai utánzás csapdáját tudatosan kikerülte. Az építőanyagot illetően a
	
Djinguereber mec set ,T imbuk tu, Mali
forrás: wikipedia

cementtel megerősített vályogtégla, alumíniumanyagú tetőhéjazat, rácsos tartós
tetőszerkezet, előregyártott beton kerítéselemek, fém nyílászárók és természetes
színezékkel ellátott, cementalapú vakolat

rajzi, formai és homlokzati megoldásokat
kaptak. Mindezek mellett az egyszerűség
az alkalmazott alapformákban érhető tetten. Az egyszerű alapformákra visszavezethető alkotóelemek és a homogén külső

62

63
	
Déli homlokzat

	
Északi homlokzat

homlokzati réteg egységes jelleget ad az
épületnek. Mind az alaprajzi, mind pedig
a homlokzati geometriában megjelennek a
mesterkéltséget nélkülöző, formákat lágyító íves vonalak. A lekerekített élek, a szórt
vakolat adta homlokzati textúra és az alkalmazott földszínek egységet képeznek a
hagyományos tapasztott felületekkel, és
ezáltal a tájjal.

nyílászárók elhelyezése lehetőség szerint
úgy történt, hogy azok a nap egészében
árnyékban maradjanak. Ügyelni kellett a
megfelelő tájolásra: kizárólag északra vagy
délre tájolt nyílásokat alkalmazott, hiszen
ezek esetében megoldható az árnyékolás,
tekintettel arra, hogy a nap mindig magasan jár. Ezzel szemben a keleti vagy nyugati tájolású homlokzatok teljesen zártak
maradtak, hiszen itt a napsugárzás szinte merőlegesen éri a felületeket, mélyen
behatolva a helyiségekbe. A tájoláson túl
fontosnak tekintette a nyílászárók síkjának
helyes megválasztását. A fal külső síkjához
képest a lehető legmélyebben, mintegy 80
centiméterre kellett elhelyezni ezeket, hogy
mindig árnyékban maradjanak. Az irodák,
a laboratórium és a könyvtár tömbjében
ezt a külső körfolyosórendszer – ún. galéria – segítségével érte el, amelyet külön
árnyékolással is ellátott. A pihenés célját
szolgáló, 15 önálló stúdiónak otthont adó
szállásépületben a körfolyosó helyett kisebb, több részre osztott, a fal külső síkjától erősen hátrahúzott nyílászárókat
alkalmazott. A nyílások védelme mellett
hangsúlyos szerepe van a falak nap elleni
védelmének is, hiszen azok külső felülete
elnyeli a napsugárzás hőterhelését, a belső terek felé továbbítva azt. Az iroda és a
labor egységében a falak a nyílásokhoz hasonlóan a naptól védett helyzetben vannak

Az észak- és nyugat-afrikai építészetről
általánosságban elmondható, hogy nagy
belmagasság, természetes szellőzés, és
külső körfolyosórendszerrel árnyékolt falak
védték az épületeket a nagymértékű felmelegedéstől. A klímaberendezések megjelenésével és a viszonylag alacsony energiaárak következtében lassan sajnos megváltozott ez a természetes eszközöket
előnyben részesítő hozzáállás. Az építési
költségek redukálása érdekében fokozatosan csökkentették a falak vastagságát és
a helyiségek méreteit, elhagyták a külső
folyosókat. Az olyan, a józan ész diktálta
egyszerű eszközök, mint a nyílások megfelelő tájolása és az egyes nyílások megfelelő árnyékolása lassan feledésbe merültek.
Azonban az energiaárak jelentős növekedésével a klímaberendezések pénznyelőkké
váltak, ugyanakkor használatuk nélkül lakhatatlanok lettek a frissen felhúzott épületek. A rövid távú, az építési költségekre

	
Alaprajz

 O N E R S O L é p ü l e t e , N i a m e y , N i g e r , 1 9 8 1

irányuló megtakarítást néhány hónap alatt
felemésztette a felhasznált árammennyiség
költsége. Éppen ezért sürgetővé vált vis�szatérni a meleg elleni védekezés természetes módjaihoz, még az építési költségek
csekély megemelkedése árán is.
A hosszú távú megtakarítás és a fenntarthatóság szellemiségében épült Laszlo
Mester de Parajd valamennyi épülete. Elsősorban az iszlám építészet példájából kiindulva alakította ki épületeinek természetes
hővédelmét és szellőzését. Az ONERSOL
kutatóközpont épületénél kiemelten fontosnak tartotta valamennyi nyílás napsugárzás elleni védelmét. Az üvegházhatás
elkerülése okán, a Párizsi Építőipari Tudományos és Műszaki Hivatal által rendelkezésre bocsátott napdiagramok alapján a
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a külső folyosórendszernek köszönhetően.
Ezzel szemben a szállásépületben a tartófalak előtt 20−90 centiméterrel eltartva egy
felfelé csökkenő keresztmetszetű külső védőfalat helyezett el. A szellőzőnyílásoknak
és a légrés változó keresztmetszetének köszönhetően létrejövő természetes szellőzés
kielégítő hővédelmet biztosít az épületnek.
A lapos tetők alatti helyiségek felmelegedése ellen átszellőztetett és hőszigetelt réteggel védekezett. Kiemelt figyelmet fordított
az egész épület természetes szellőzésére,
 O N E R S O L é p ü l e t e , N i a m e y , N i g e r , 1 9 8 1

a természetes huzathatás kihasználására a
különböző benapozottságú és padlófelületű kisebb udvarok, pációk alkalmazásával,
melyek segítségével a külső, 45−48 fokos
hőség a belső térben mintegy 10−15 fokkal
is csökken, nem beszélve a nyitott hűvös
és meleg terek közti folyamatos, a hőérzetet kedvezően befolyásoló légáramlásról.
A nagy hőingás miatt éjjel hűvösebb levegő járja át a tereket, melyek védett
belső falai megtartják ezt a kellemes
hőmérsékletet.

64

65

Az ONERSOL épülete józan kombinációja a hagyományos (természetes szellőzés,
árnyékolás) és az olyan új, egyedi eljárásoknak, mint az itt elsőként alkalmazott
átszellőztetett védőfal. Ez utóbbihoz inspirációt szintén a tradicionális építészet
adott: a vályogfalú gabonatárolókat átszellőztetett, növényi alapanyagból font külső
réteggel védik a túlzott felmelegedéstől és
az eső erodáló hatásától.
Bár a főként európai támogatással létrejött
kutatóintézet építése sikeresen lezajlott, a
terveken is látható, a napsugarakat koncentráló fix és mozgó tükrök, és a hozzájuk
kapcsolódó kemence sajnos nem valósult
meg. Ennek ellenére az intézet jelentős
eredményeket ért el a napenergia különböző hasznosításának kutatásában.
Az ONERSOL épülete mint Laszlo Mester
de Parajd első afrikai tervezési munkája
időtálló alkotás. Jelentőségét nem csorbítja az sem, hogy a manapság kevésbé békés
ország kutatóintézete már korántsem a
kezdeti elképzeléseknek megfelelően funkcionál. A nemzetközi siker és a publicitás,
valamint a helyi vezető személyiségek támogatása lehetővé tette, hogy számos más új
középület is ebben a szellemben épülhessen
meg: Igazságügyi Palota (Arlit és Agadez),
Városháza (Tahoua), Központi Bíróság (Niamey). AZ ONERSOL épületének sikere és
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tradition and modernity
the architecture of laszlo mester de parajd
Laszlo Mester de Parajd is a Hungarian-born architect living in France whose career had started in the
former French colony of Niger. He felt that a return to the sources of African culture was inevitable
in order to avoid the trauma of cultural colonisation. In 1978, he designed the construction plans
for the building of ONERSOL, the Solar Energy Institute of Niger, which turned out to be one of the
most accurate expression of his ideas. An avid observer and documenter of architectural traditions,
he successfully merged local characteristics into modern architecture. Using adobe in public
buildings was problematic due to the infeasibility of continuous maintenance. Therefore, he used
reinforced concrete panels, bricks of adobe laced with concrete and concrete-based plaster with
natural coloring. The ONERSOL building is a practical combination of traditional (natural ventilation,
shades, galleries, patios and appropriate orientation) and groundbreaking custom solutions such as
ventilated protective walls.
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Homlok zatok – Bíróság, Niamey, 1982

	
Alaprajz – Bíróság, Niamey, 1982

elismertsége lassan negyven év óta töretlen.
Szerepelt a 2014-es milánói triennále Africa
− Big Change Big Chance című kiállításon,
csakúgy, mint a 2014-es Salon d’automne
rendezvényen Párizsban, ahol a 42 ország
850 kiállítója közül ez az épület érdemelte ki
az építészeti díjat.
Hazatérését követően Laszlo Mester de
Parajd önálló tervezőirodát nyitott, de kapcsolata sosem szűnt meg az afrikai kontinenssel. Az európai közösség szakértőjeként
számos helyi tervezési munkában vett részt.
Jelenleg a Francia Fejlesztési Ügynökség
megbízottja, vezető tervezőként vesz részt
iskola, kórház és lakóépületek tervezésében
egykori francia gyarmatokon, felhasználva
a korábban szerzett tapasztalatait. Minden
szempontnál lényegesebb a házról messziről sugárzó helyénvalóság. A nagyvárosokat
elidegenítő, külföldről importált arctalan
építészet erdejében Laszlo Mester de Parajd
építész nyugat-afrikai épületeit a tiszta és
józan formálás mellett a hagyománykövetés,
a szemlélőt megnyugtató időtlenség jellemzi. Helyes, azaz helyén való, mely ez esetben
az adott, ősi hagyományokkal rendelkező
közösségben való viselkedés minősége. Ars
poeticájának kialakításában nagy hatással
volt rá az általa, erdélyi gyökerei okán is jól
ismert Kós Károly-i gondolat: illeszkedni az
adott környezet adottságaihoz, történelmi
múltjához, kultúrájához.

66

HÍREK
Kós Károly Művelődési
Központ, Nagyszeben
Megnyitó és kiállítás
2016. január 29-én megnyitotta kapuit a Kós
Károlyról elnevezett Művelődési Központ
Nagyszebenben. A megnyitó, melynek előkészületei 2007-re nyúlnak vissza, többéves
kitartó munka gyümölcse. A jelenlévőket
Szombatfalvi Török Ferenc, a Polgári Magyar
Művelődési Egyesület elnöke, Guttmann
Szabolcs építész, a város egykori főépítésze,
és Józsa Benjámin pedagógus köszöntötte.
Az ő áldásos és fáradhatatlan munkájuk
nélkül nem valósulhatott volna meg mindez.
A Kós Károly Terem gazdag kiállítási anyaga
Anthony Gall ajándéka. „Kós Károly tudata
Szeben ódon falai között kezd nyiladozni,
szeme talán itt szokta meg, lelke itt itta be a
középkori építészet nemes vonalait, melyek
később oly fontos szerepet játszanak sajátos
építőstílusának kialakításában. (…) Mennyi
élmény egy kisgyerek számára: megfeketedett öreg várfalak és modern paloták, előkelő
patríciusok és a vásárokra beözönlő bundás
parasztok, szorgalmas iparosok és fontoskodó
hivatalnokok, románok, szászok, magyarok.
Micsoda tarka kaleiodoszkópja a régi erdélyi
városi életnek, amelyet a gyermek lelke egész
életre szóló élményként raktároz el” − hangzott el a méltatás során Varró János A szépíró
Kós Károly című monográfiájából. Kós Károly
fiatalkorát Nagyszebenben töltötte, majd későbbi élete során gyakran visszalátogatott a
városba, mely életének egyik meghatározó
színhelyévé vált. A helyi lakosság megbecsülését és háláját fejezte ki a művésznek a
központ és a kiállítás megnyitásával, méltó
emléket állítva ezzel életművének.

Akadémiai székfoglaló
– Csernyus Lőrinc
Csernyus
Lőrinc
Ybl-díjas
építész,
a Magyar Művészeti Akadémia levelező
tagja Az alkotó ember felelőssége címmel
tartotta meg székfoglaló előadását 2016.
március 18-án a Pesti Vigadó Makovecz
Termében. A laudátor Szabó Marianne Munkácsy Mihály-díjas iparművész, textilművész volt.
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Emléktábla-avatás
Kós Károly Egyesülés
A Kós Károly Egyesülés megalakulásának
26. évfordulója alkalmából 2015. december
14-én Kaposváron, a Dózsa György utca 21.
szám alatti épület homlokzatán emléktáblát
avattak. A megemlékezésen Kampis Miklós
Kossuth-díjas építész, az Egyesülés alapítója, szellemi motorja, igazgatója és örökös tagja; Salamin Ferenc Ybl-díjas építész,
az Országos Főépítészi Kollégium elnöke,
valamint Zsigmond László Ybl-díjas építész,
az Egyesülés társigazgatója tartott ünnepi
beszédet a szervezet jelenéről és a szakmai
közéletben betöltött szerepéről.

M M A É p í t ő m ű v é s z e t i Ta g o z a t
– Tu r i A t t i l a
A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozatát megalakulásától kezdve
Ferencz István akadémikus, Kossuth-díjas
építész, tervezőművész irányította. Leköszönésével párhuzamosan idén márciusban
a tagozati tagság Turi Attila Ybl-díjas építész
személyében új vezetőt választott.

Keddi kaleidoszkóp
– Bata Tibor
Műhelybeszélgetések frissen megszületett vagy
születőben lévő művészeti alkotásokról
A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozata 2015 őszén indította el műhelybeszélgetés-sorozatát. A sorozat célja,
hogy a közönség bepillantást nyerjen a
meghívott neves művészek alkotómunkájába, megismerhesse szemléletmódjukat,
törekvéseiket, módszereiket. A beszélgetések középpontjában általában egy-egy új
alkotás áll. A sorozat 2016-ban is folytatódik. A műhelybeszélgetések kéthetente
kedden, 18 órától folynak a Pesti Vigadó
Sinkovits Imre Kamaraszínpadán. 2016.
április 5-én Bata Tibor építésszel – az Egy
analóg építész Leleszen című rendezvényen
a szlovákiai Leleszre tervezett településközpontról Csernyus Lőrinc fog beszélgetni.

A nevezetes magyar
O r s z á g h á z é s a t é r, a h o l á l l
Ez a könyv elsősorban a nagyközönségnek, és nem pusztán szakembereknek szól.
Wachsler Tamás építész, projektmenedzser, egykori országgyűlési képviselő 323
színes felvételén át, valamint 122 archív
fotó segítségével nem csupán az épület művészettörténeti részleteit tárja olvasói elé.
Megcsodálhatjuk a földi halandók számára
nem látogatható termeket, és bepillantást
nyerhetünk az Országház kulisszatitkaiba:
megismerhetjük az egykoron itt lakó személyzet történeteit, vagy éppen az ülésterem csillárjában folyó égőcsere izgalmait.
Török András művelődéstörténész változatos formában ismerteti a Ház, a Kossuth
tér, valamint az itt álló épületek és szobrok
átalakulásait. A puszta tényeket lenyűgöző
adatok, érdekes történetek, írók, költők és
újságírók idézetei színesítik.

Szerző: Török András, Wachsler Tamás
Megjelenés éve: 2015
Kiadó: Az Országgyűlés Hivatala
Terjedelem: 366 oldal

Ami megmaradt…
Hegyaljai zsidó házak
Benkő Ágnes és Wirth Péter Europa Nostra
díjas (Zsinagóga, Mád és Apostag) építészházaspár könyve gazdagon illusztrált, építészeti rajzokkal bőven ellátott kiadvány,
egyben összefoglaló Hegyalja zsidó lakosságának történetéről és az ehhez kapcsolódó,
a ma még álló műemlékekről.
A XX. század elején már a hegyaljai lakosság
egyharmadát tették ki az ortodox zsidók,
10-12 hitközség működött. A XIX. század végén, a városokba történő elvándorlás, majd
a Vészkorszak tragédiája miatt mára szinte
senki nem maradt közülük, az imaházakat
vagy lerombolták, vagy (ritkábban) más
funkciót kaptak. „Tokaj-Hegyalja zárt területéhez a legújabb felfogás szerint huszonnyolc hazai település tartozik. Ezek közül jelöltük ki kutatási célpontként azokat, ahol a
zsidó közösség lélekszáma valaha is meghaladta a száz főt" – olvasható az előszóban.
A szerzők minden esetben utánajártak a helyi
zsidóság történetének, lefényképezték a még
álló lakó- és kereskedőházakat, a hitéletet
szolgáló épületeket. Közlik az alaprajzukat,
építészeti arányaikat, bemutatják az elfelejtett temetőket.

Szerzők: Benkő Ágnes és Wirth Péter
Megjelenés éve: 2015
Kiadó: Terc Kft.
Terjedelem: 333 oldal
A kiadvány könyvesbolti forglaomba nem került,
terjesztés: MAZSIKE

Vályogtégla, patakkő,
boronafal, nádtető
Építészeti kalauz
Budapest
A szerzők tíz éve Budapesten élő német
építészek. A 250 épületet bemutató kötet
2012-ben jelent meg német nyelven Berlinben, a DOM publishers kiadónál. A könyv
formátuma jól kezelhető, tartalma könnyen
áttekinthető. Néhány bevezető tanulmány
után fotókkal illusztrált rövid épületbemutatások következnek városrészenként
csokorba szedve: 200 az utolsó húsz évből, 50 pedig a szocializmus, a Bauhaus és
a szecesszió időszakából. A könyv többek
között Engelmann Tamás, Jánosi János,
Makovecz Imre, Nagy Ervin és Salamin
Ferenc házaiból is közöl válogatást.

Szerzők: Arne Hübner – Johannes Schuler
Megjelenés éve: 2014
Kiadó: Terc Kft.
Terjedelem: 360 oldal

Mednyánszky Miklós új könyvét gyerekeknek írta. Érthető, érdekes, tele színes
gyerekrajzzal, amelyek magyarázzák a
vályogfalak vagy téglafalak építését, az
ácskötések fajtáit, a tetőfedés módjait.
Bemutatja a magyar falvak típusait, és
részletesen ismerteti a falusi udvar építményeit: lakóházat, istállót, ólat, csűrt, kukoricagórét stb. A könyv mellékletét képezi
4 db kivágómintalap, amellyel egy teljes
parasztudvar makettje elkészíthető a részletes leírás alapján.

Szerző: Mednyánszky Miklós
Megjelenés éve: 2016
Kiadó: TERC Kft.
Terjedelem: 72 oldal + 4 színes kivágóív
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A 2016 | 01-es lapszám szerzői:
Buella Mónika (1966)

Ertsey Attila (1961)

és az egyidejű archeomágneses adatokon alapuló régészeti

Táj- és kertépítész, településrendezési és tájrendezési

Építész, vezető tervező. BME Építészmérnöki Kar

és kultúrtörténeti kormeghatározás kutatója. Podmaniczky-

vezető tervező (KE, 1990), környezetvédelmi szakmérnök

(1985). 1986-tól 1989-ig a TTI munkatársa, 1989-ben

és Pro Urbe Debrecen díjas.

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

megalapítja a KÖR Építész Stúdiót. A Dunatáj Tájvédel-

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

mi Egyesület, majd a Duna Kör, jelenleg a Duna Charta

Dr. Szűcs Endre (1944)

Fekete Annával a Tájrajz Tájépítész Irodát, amely a Kós

tagja. A Kós Károly Alapítvány elnöke, a Nádasdy Ala-

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

Károly Egyesülés tagja. A Szabad Gondolat folyóirat felelős

pítvány ügyvivője, a Magyar Építész Kamara alelnöke

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

szerkesztője. Rendszeresen publikál, nyomtatott és online

(2009−). A Szabad Gondolat folyóirat szerkesztőbizottsági

Fimüv műemléki osztálya (1976−82), Mérmű Építésze-

felületeken egyaránt, elemző cikkek esetén Bú Ella néven.

tagja. Az Élőlánc Magyarországért ökopárt elnökségi

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

tagja, Borszék főépítésze.

Műemlékvédelemért emlékplakettje szakmai elismerés-

Csóka Balázs (1979)

ben, két ízben Építészeti Nívódíjban, 2006-ban a Magyar

Építész (BME, 2005), Kós Károly Egyesülés Vándoris-

Farkas Ádám (1944)

Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetésben része-

kola (2014). Mesterei: Litkei Tamás, Turi Attila, Salamin

Kossuth-díjas szobrászművész (MKF, 1968), egyetemi tanár.

sült. 2011-ben Pro Architectura díjat, 2013-ban Europa

Ferenc. Budajenő főépítésze (2015−), Az Év vályogháza

2002 és 2005 között a Magyar Képzőművészeti Egye-

Nostra díjat kapott az alsóbogáti Festetics-kastély mű-

díj (2013) birtokosa, az Országépítő folyóirat szerkesztője.

tem rektora. A Magyar Művészeti Akadémia Képzőmű-

emléki felújításáért. Díszüveges munkák a történelmi Ma-

A Pécsi Tudományegyetem DLA hallgatója.

vészeti Tagozatának tagja (2004). Rendszeresen publikál

gyarország építészetében c. könyve 2005-ben jelent meg.

művészetelméleti írásokat. Munkácsy-díj (1983), Prima-díj

Dénes Eszter (1978)

(2010), Samu Géza-díj (2012).

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2012), PPKE BTK

Terdik Bálint (1978)
Építész, BME Építészmérnöki Kar (2003), KKE Vándor-

francia szak. A Makovecz Organikus építészeti útikönyv

Kálmán István (1937)

iskola diploma (2009). Mesterei Kőszeghy Attila, Sáros

szerzője (2011, EPL kiadó). A DNS Műterem társalapítója,

Vállalkozó, a Szellemtudományi Szabad Főiskola tagja.

László, Turi Attila, Salamin Ferenc és Makovecz Imre.

2013-tól az Országépítő felelős szerkesztője. Rendszere-

A Kós Károly Egyesülés egyik alapítója, örökös tagja.

2006-tól a Triskell Kft. munkatársa.

sen publikál építészeti témában különböző folyóiratokban

A Makovecz Imre Alapítvány kuratóriumi tagja,

és online felületeken.

a Szabad Gondolat folyóirat alapítója.

Erhardt Gábor (1974)

Kőszeghy Attila (1946)

Egyetem Építészmérnöki Kar (2003), KKE Vándoriskola

1998-ban diplomázott a BME Építészmérnöki Karán,

Szerkezetépítő mérnök (1969, BME), városépítési-város-

(2005–2008). 2007-től a Mérmű Építészeti Iroda munka-

majd a Kós Károly Egyesülés vándorépítésze volt.

gazdasági szakmérnök, PhD (2001). A Debreceni Egyetem

társa. A BME Építőművészeti Doktori Iskola végzős hallga-

2002 óta az AXIS Építésziroda Kft. munkatársa. Terve-

Műszaki Karának nyugalmazott főiskolai tanára, következ-

tója. Pro Architectura díj (2011), Europa Nostra díj (2013).

zési munkái (új borászati épületek építése, műemléki

tetéslogikai szerkezetek kutatója. Rendszeresen publikál

épületek felújítása) Tokaj-Hegyaljához kötik. 2012-ben

építészettörténeti, építészetelméleti, városépítészeti és

az AXIS tagjaként Kós Károly-díjat kapott. Több építé-

regionális politikával foglalkozó írásokat, Makovecz Imre

szeti témájú publikációja jelent meg a Magyar Építőművé-

felkérésére pedig két éven át (2010−12) szerkesztette az

szet, a Borbarát Magazin és az Országépítő folyóiratban.

Országépítő folyóiratot. A szakrális építmények tájolásán

Tóth Péter (1978)
Építész, BME Építészmérnöki Kar (2003), Grazi Műszaki

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


Kertterv: Buella Mónika
Fotó: Zajti Gábor
Kültéri és beltéri nyílászárók igényes alapanyagokból, korszerű gyártástechnológiával,
szakszerű beépítéssel. Egyéni igények alapján készített bútorok, lépcsők.
Különleges belsőépítészeti kialakítás egy kézben.

A Kós Károly Egyesülés örökös tagjai:
Kálmán István | Kampis Miklós | † Makovecz Imre
Cégek:
Archevil Kft. | AXIS Építész Iroda Kft. | BEÖTHY & KISS Építésztervező és Geodéta Mérnökiroda Kft.
BODONYI Építész Kft. | CompArt Kft. | Csíky és Társa Beruházásszervező Kkt. | DÉVÉNYI ÉS TÁRSA ÉPÍTÉSZ Kft. |
GOMÉP Kft. | Győri István | Hayde Tibor/NRZST Kft. | KOMÁRY Építő Kft. | KÖR ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Kft. |
KŐSZEGHY ÉPÍTÉSZET Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | KVADRUM Építész Kft. | Litkei Építésziroda Kft. | MAKONA
Építész Tervező és Vállalkozó Kft. | Mediterrán Kerámia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | MÉRMŰ 87 Építészeti
és Geodéziai Kft. | OPEION Kft. | PAGONY Táj- és Kertépítész Kft. | Pallér 2 Kft. | PARALEL Építésziroda Kft.
SÁROS és Társa Építésziroda Bt. | TÁJRAJZ Tájépítész Bt. | TRISKELL Épülettervező Ipari Kereskedelmi és

www.soregimester.hu

Szolgáltató Kft. | UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. | Vándorépítész Tervező és Szolgáltató Kft.
Egyéni tagok:
Balogh Levente | Bogos Ernő | Ekler Károly | Eszenyi Ákos | Esztány Győző | Farkas Miklós | † Gerle János | Győri István
Hayde Tibor | Komáry Tamás | Kuli László | Litkei Tamás György | Márton László Attila | Müller Csaba | Papp Vilmos
Örökös tiszteletbeli tagok:
† Dr. Simcha Yom-Tov | † Kund Ferenc | Kund Ferencné | Pap Gábor
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Kartal, Kodály Zoltán u. 29. | +36 (28) 439-463, +36 (30) 934-3011 | info@soregimester.hu

ÉPKOMPLEX Kft.
ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS

2100 Gödöllő, Rét u. 37.
Tel/fax: +36 (28) 420-995
epkomplex@epkomplex.hu

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

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

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

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

VeszprémBer Zrt.

KRIZSANYIK ÉS TÁRSA KFT.
EGYEDI NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA
2173 Kartal, Hunyadi út 24/b
Telefon/fax: +36 (28) 437-564 | Mobil: +36 (30)960-3030
E-mail: janos@krizsanyikkft.hu

SOKON Építőipari és Kereskedelmi Kft.
2484 Agárd, Széchényi úti pavilonsor,
telephely: 8095 Pákozd, Dinnyési út 6.
tel.: +36 22 579 000 • fax.:+36 22 579 001
e-mail: sokon@t-online.hu • www.sokon.hu

Hogyan biztosítható
a minden esetben
megfelelő páraáteresztés?

Baumit
open
hőszigetelő
rendszer

A makói termál- és gyógyfürdő épületének rétegelt
ragasztott fa elemeit gyártottuk, és az Egyesülés felügyelete
mellett végeztük a szerkezet szerelési munkáit.

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

Szabó Tamás asztalosmester

PERBÁLABLAK

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

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

perbalablak@t-online.hu | www.perbalablak.hu

Akciós ár*:
4290 Ft/m2

Az open hőszigetelő
hő i
lő rendszer
d
új építések
é íé k
és felújítások eseten is biztos megoldás
A Baumit open hőszigetelő rendszer egyesíti az ásványgyapot szigetelések
előnyeit, mint a jó páraáteresztés és a természetes lakóklíma, valamint
a polisztirolos rendszerek kedvező tulajdonságait, mint a kedvezőbb ár, könnyű
kivitelezés, csiszolhatóság, alakíthatóság és a kisebb súly.
Optimális, egészséges belsőtéri klíma
Kimondottan családi házakra fejlesztve
A legbiztosabb védelem a falak penészesedése ellen
Az építési nedvesség jóval gyorsabban távozik a falazatból
*Ajánlott bruttó fogyasztói ár/m², mely kizárólag a képen látható terméket tartalmazza. Az ár
kereskedésenként változhat. A hőszigetelő lemez vastagsága 10 cm. Az árváltoztatás jogát
fenntartjuk és az ár visszavonásig érvényes. Az akciós ár más kedvezménnyel nem vonható össze.
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