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Életének 79. évében, hosszan tartó betegség után 2016. június 28-án elhunyt
Csete György Kossuth-díjas építész, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti
Akadémia (MMA) rendes tagja, a Kós Károly Egyesülés egykori tagja, a magyar
szerves építészet mestere, az egyetemes építészettörténetben is helyet foglaló
emblematikus épületek iskolateremtő alkotója (OÉ 2013/1). A gyászoló család
mellett tanítványai, barátai és tisztelői július 18-án kísérték utolsó útjára
a Farkasréti temetőben. Szerkesztőségünk Jankovics Tibor építész, az egykori
tanítvány nekrológjával búcsúzik a mestertől.

E r d ők t emploma , Ópu s z t a s z er, 1998.
Fotó: Zsitva Tibor

Kedves Gyurka!
A sors nagy adományának tartom, hogy atyai jó barátomat és mentoromat tisztelhetem Benned. Tanárom voltál a Műegyetemen, majd – Blazsek Gyöngyvérrel (†), Deák
Lászlóval, Dulánszky Jenővel (†), Füzes Antallal (†), Kistelegdi Istvánnal, Nyári Józseffel (†)
és Oltai Péterrel – tagja lehettem az általad vezetett Pécs Csoportnak. Emberséget,
szakmai alázatot és igényességet tanultunk Tőled. Hittel és meggyőződéssel vettünk
részt a munkában, mely Bartók Béla és Kós Károly példáját követve a korszerű magyar
regionalista-organikus építészet megteremtésére irányult. Talán életünk legboldogabb
időszaka volt az a közel tíz év, melyet a Pécs Csoport alkotóműhelyében töltöttünk.
Az orfűi Forrás háztól a paksi tulipános házakig figyelemre méltó művek valósultak meg,
melyek a szakmából megosztottságot, a politikából ellenszenvet váltottak ki. A Pécs
Csoport megszűnésével ki-ki önállóan folytatta a megkezdett utat. Te a kis „műtermedben”
– mely egy A2-es rajztáblából, egy 30 cm-es favonalzóból és egy körzőből állt – alkottál
tovább. Emblematikus épületek sora született meg munkád nyomán. Állandó munkatársad
Dulánszky Jenő (†) és feleséged, Csete Ildikó volt, aki gyönyörű textiljeivel emelte munkátok művészi értékét. A halásztelki templom, az ópusztaszeri jurtaegyüttes, a debreceni
református templom, a beremendi Megbékélés kápolnája, a többiről nem is beszélve –
elvitathatatlanul építészet- és kultúrtörténeti jelentőségűek. Mindannyian gazdagodtunk általuk.
A magyar organikus építészet egyik vezéralakjaként 1968-ban nyilatkoztad:
„Én nem biztos, hogy építész vagyok – bármi lennék –, ugyanazt tenném tanárként,
földművesként vagy munkásként egyaránt. Abban az időszakban, melyben élek – mindenekelőtt a magyar nép sorsa és jövője kötelez.”
Mindennél többet mondó hitvallás ez életedről, munkásságodról.
Nyugodj békében, drága Mesterem, Barátom!
Keszthely, 2016. július 03.
Jankovics Tibor
 Címlap:
F elle g v á r, Fü z ér. F ot ó: Molná r K at a lin
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Miskovszky Viktor rajza, 1890 

„VÁR ÁLLOTT, MOST KŐHALOM…”

06

Gondolatok Füzér várának rekonstrukciójáról | Várkonyi Gábor
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A FÜZÉRI FELLEGVÁR
REKONSTRUKCIÓJA
Soós Elemér rajza, 1903 

RECONS TRUC TION OF THE CITADEL IN FÜZÉR
In medieval times, the fort in Fűzér used to be a significant Hungarian military outpost boasting a late Gothic chapel and early Renaissance elements. The court in
Vienna decided to burn and tear it down in 1676. The decaying ruins were eventually turned into a quarry. Based on plans by György Skardelli, the reconstruction
of the Lower Castle started in 2013, followed by the Upper Castle one year later, with works directed by architect Mihály Rudolf. The two most delicate stages of
construction involved the gable of the chapel and the roof structure which dominates the general view of the building. In spite of the abundance of historical
accounts, the exact shape of the fort in its last residential stage is largely unknown. We do know, however, that it was an irregularly shaped building with many
additions. Due to this fact and the soaring costs of reconstruction, Hungarian professionals are rather divided by the project. Some, however, think that the
renovation of historical sites may prove effective in countering the disillusion with the present state of affairs and may revitalize domestic tourism.

A füzéri vár palotaszárnyának 2014−2015ben elvégzett rekonstrukciója, kiépítése
a feladat nagyságrendje, tudományos
hordereje miatt is élénk, sokszor heves
vitát váltott ki a műemlékek ügyét szívükön viselő szakemberek, régészek, művészettörténészek, építészek körében.
A vitát az 1964-ben kiadott Velencei Charta
(The Venice Charter, 1964) alapelveinek
betartására, vagy éppen idejétmúltságára
hivatkozó, egymással markánsan szembenálló két vélemény összeütközésére
szokás visszavezetni. Kicsit más megközelítéssel: a két tábor a műemléknek nyilvánított épített örökség megőrzésnek két
lehetősége, a „konzerválni” vagy „rekonstruálni” problematikájában foglal el egymással össze nem egyeztethető álláspontot. Miközben azt mindenki elismeri, hogy
akár a konzerválás, akár a rekonstruálás
során az eredetinek tartott műemlékhez
képest egy teljesen új, korábban nem létező minőséget hozunk létre.
Történészek ez idáig nemigen szólaltak
meg ebben a vitában, annak ellenére sem,
hogy a vitatkozó felek gyakran szembesítették egymást a „történelemhamisítás”
vádjával. Talán azért sem nyilvánítottak
véleményt erről a kérdésről, mert a történetírással foglalkozó szakemberek számára a rekonstrukció magától értetődő
elvárás és követelmény. Munkaidejüket
a történelemnek nevezett adathalmaz
folyamatos értékelése, elemzése és rekonstruálása tölti ki. Az így született
„történeti rekonstrukció”, vagy a modern
történetírás fogalomhasználata szerint
„narratíva” tudományos munka eredményeként jön létre, amelyért az azt létrehozó történész nemcsak a szerzőséget,
hanem a felelősséget is vállalja. A történész számára − sarkítva − a konzerválás
értelmezhetetlen, vagy csak nagyon szűk
keretek között értelmezhető.

ráknak. A 19. század első felének nemzeti
romantikája a jelenünket is meghatározó
hatást gyakorolt a nemzeti történelmet
feldolgozó közgondolkodásra, történeti
tudatunkra. Kölcsey Ferenc „Hymnus”-a
jól jelzi, hogy a magyar nemzeti történelmet az ószövetségi jeremiádok mintájára
próbálták meg értelmezni. A „kőhalom”,
az elpusztult vár a nemzet történelmének veszteségeit szimbolizálja. Számtalan ismert és kevéssé ismert példát
lehet idézni a magyar romantika romkultuszával kapcsolatban. Vörösmarty
Mihály szinte filozófiává formálja ezt
a gondolatot A Rom (1829−1830) című
elbeszélő költeményében, ahol a Rom
önálló entitássá válik: „S ami előbb
fény volt, abból nem hágy vala többé
/ Semmi csodálandót: – ott Rom kívána
tanyázni…” A várromok, ahogy Füzér
várának romjai, a nemzeti történelemnek nem egyszerűen emlékhelyei,
hanem szakrális kegyeleti helyeivé váltak
a nemzeti romantika metaforarendszerében. Aki a romokhoz érkezik, átéli a történelem „zivataros századai”-t − ahogy
Kölcsey fogalmazta. Nemzeti nagyság
és annak elenyészte fogalmazódik meg
ebben a rom-metaforában, amelyet megbolygatni kegyeletsértéssel egyenértékű.

A füzéri várral kapcsolatos történeti
kutatások forrásbázisa megközelítőleg
azonos a magyar történelem általános
forrásadottságaival. Az Árpád-kor utolsó
évszázadában, a 13. században bukkan
fel első ismert említése. Királyi donációk,
adománylevelek, birtokmegosztó oklevelek dokumentálják a vár, illetve a hozzá
tartozó várbirtok történetét a 14. és a 15.
században. A vár kisebb megszakításokkal a Perényiek tulajdonában volt. (A vár
részletes történetét Rudolf Mihály írása
taglalja. − A szerk.) A vár történetében
Nádasdy Ferenc országbíró elfogása és
elítélése jelentette a tragikus véget.
Nádasdyt a Wesselényi-szervezkedés tagjaként, felségárulás vádjával ítélték el és
végezték ki Bécsben 1671-ben. A szervezkedő politikusok az 1664-es vasvári béke
újratárgyalását, az ország érdekeinek
megfelelő új megállapodást akartak elérni, ám ez ellentétes volt az abszolutista
elveknek megfelelő kormányzati átalakítást végrehajtó Habsburg dinasztikus
törekvésekkel. Az uralkodó akaratával
való szembefordulás pedig elégséges
indok volt a felségárulás vádjához, egyben
ürügyet is szolgáltatott a magyar politikai
rendszer felszámolásához. Nádasdy kivégzése után Füzért a magyar kamara igazga-

Mentalitástörténeti szempontból rendkívül izgalmas kérdés azonban, hogy
a szakmai viták hogyan és miért telítődnek igen gyorsan érzelmi elemekkel.
A magyar nemzeti identitás kialakulásában
jelentős szerepük volt az irodalmi metafoRekonstrukció előtti állapot, 2008. Fotó: Vida Márta 
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⊳⊳ Fotó: Vida Márta
⊳ Fotó: Molnár Katalin
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Vezérszint alaprajza. Füzéri felső vár rekonstrukciója.
Építés zet : Rudolf Mihály, 2012

tása alá helyezték, majd 1676-ban a várat
lakhatatlanná téve lerombolták.
A vár sorsa ezzel beteljesedett. Az uradalmat a későbbiekben a Károlyi család kapta meg − a Nádasdy családnak nem adták
vissza −, a vár épületei pedig háromszáz
éven át pusztultak. „Rom pedig a düledék
palotán fölütötte tanyáját, / Nagy Siva
pusztáin egyedűl őrszellem az éjben.”
(Vörösmarty Mihály: A Rom. 1829−1830)
A vár kiépülését történeti forrásokkal
nem lehet dokumentálni. Nincsenek szerződések (conventiók), gazdasági iratok,
amelyek az egyes építési periódusokat
végigkövetnék. Fájón hiányzik a Perényi Gábor halála után feltételezhetően
elvégzett összeírás, vagyonleltár. Feltehetőleg ez együtt pusztult a Báthory család
levéltárával. A birtokos családok gazdasági iratai között eddig még nem sikerült
megtalálni a vár felszerelésére, renoválására, karbantartására vonatkozó utasításokat, beszerzési listákat vagy számadásokat. Természetesen ez nem jelenti azt,
hogy a jövőben sem fognak előkerülni
ilyen dokumentumok, akár a Nádasdy,
akár a Károlyi család iratai között.
Ez a forráshiány azonban a 17. században
jelentősen megváltozott. A vár rekonstrukciójában kiemelkedő szerepet játszottak
a Nádasdy család, különösen a Nádasdy III. Ferenc által készíttetett összeírások (inventáriumok). Nádasdy Ferenc a
várra már nem a hagyományos földbirtokosi szemlélettel tekintett. Számára
a füzéri várbirtok készpénzre váltható
befektetést jelentett. Időről időre elzálogosította a birtokot, így teremtve elő
a szükséges készpénzt különböző tervei
megvalósításához. A zálogszerződésekhez
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pedig el kellett készíteni a vár és gazdasági tartozékainak az összeírását. Ezekben
az összeírásokban pontosan rögzítették a különböző helyiségek sorrendjét,
elnevezését, használatát és berendezését.
Szerény berendezésű, leginkább tárolásra
használt szobák, funkcióját vesztett kápolna és „öreg palota” képe bontakozik
ki ezekből az inventáriumokból. A hajdani reprezentatív megjelenésre egy-két
említés utal: a „nyulak háza” vagy a „zöld
ház” a gazdagon díszített falfestésre utalt,
Báthory Gábor fejedelem még mindig itt
őrzött portréja a Báthory rokonságot jelentette, a márványkő asztal pedig a reneszánsz pompát idézte fel. A szobákban
leírt cserépkályhák színes világa szintén a
16. század végéig élő főúri lakhely kényelmét, egyben lakáskultúráját idézte meg.
Ezek a 17. századi összeírások segítették
az építész munkáját abban, hogy szobáról szobára, helyiségről helyiségre haladva
rekonstruálja a vár 17. századi szerkezetét, a különböző terek funkcióját és
belső kialakítását.
 Fotó: Zsitva Tibor

Mindennek ellenére nem a 17. századi
vár épült vissza. Minden rekonstrukció
nagyszerűsége, egyben veszélye is abban
rejlik, hogy az éppen aktuális jelen hogyan viszonyul a múlthoz. A füzéri vár
ízig-vérig kortárs épület. Nemcsak azért,
mert a jelen építészeti szabványainak
kellett megfelelnie, hanem leginkább
azért, mert napjaink történelmi szemléletét tükrözi. Érvényes ez az építészeti megvalósításra és az enteriőrök
kialakítására, vagy éppen a történelmi ismeretek átadásának különböző
eszközeire. A füzéri vár egyszerre szól
a múltról és az aktuális jelenről. Mint
rekonstrukció tökéletesen visszaadja
a történelem legmélyebb értelmét:
a folyamatosságot. A történelem sohasem lezárt.
Visszatérve a modern történetírás elméleti kérdéseihez: a történelem önmagában nem létezik. Kizárólag narratívákkal
rendelkezünk, amelyek az egyes korszakok
különböző szempontú adatainak értelmezése és elemzése során jönnek létre, nem
függetlenül a narratívát létrehozó személy
(államférfi/magánember/történész) ismereteitől és személyiségétől. A füzéri vár −
és bármelyik műemlék − rekonstrukciója
sem más, mint az adott korszak építészetiművészettörténeti és történeti narratívája.
Ez pedig bonyolult alkotófolyamat eredménye, amelyben művészeti területek, tudományágak képviselői dolgoztak együtt.

⊳ Greguss János metszete, 1868

Füzér, felső vár rekonstrukciója I. ütem
Építészet: Rudolf Mihály DLA,
Molnár Katalin, Lipták Zoltán
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„Bevezettetésem” a füzéri
várrekonstrukcióba
Véletlenül kerültem abba a 12 fős turistacsoportba, amely 2006-ban Szíria,
Jordánia és Libanon területén kereszteslovag-várakat keresett fel Major Balázs
régész vezetésével. Az út számomra két
fontos – várakkal kapcsolatos – tapasztalata az emberi test és lélek fenntartására szolgáló műtárgyak és építmények
(kutak, ciszternák, kápolnák és vártemplomok) jelentősége volt. A tervezési munkák és tanulmányutak mellett − részben
pályázati, részben ajánlattételi eljárások
eredményei okán – asztalra kerültek különböző tanulmánytervek, ahol a történelmi Avas, Diósgyőr és Sárospatak
magterületeinek képzelt múltját kutathattuk, jövőjének fejlesztésére rajzokat,
terveket generáltunk.
Még 2007 novemberében egy Castrum
Bene egyesületi rendezvényen Visegrádon
volt módom megnézni Oltai Péter vetített
képes előadását a Füzér fellegvár rekonstrukciós javaslatáról. Akkor még nem sejtettem, hogy pár év múlva engem is elér

a feladat. A következő évben – Radványi
György füzéri főépítész, műegyetemi tanár
meghívására – nyári építészhallgatói alkotótáborban tartottam előadást Molnár Katalin és Szőke László építészekkel irodánk
munkáiról.

A Hely és története
A füzéri várhegy és környéke ősidők óta
lakott. Az új kőkor, a kora bronzkor,
a vaskor kincsleletei mellett Árpád-kori
telepnyomokat találtak a kutatók, s az
Őr-hegyen földvárnyomokat.1 A hely korai
életének hírnöke egy kelta ezüstpénz,
amit Gál Viktor régész ásott ki az alsó
vár feltárásakor. 2 A vár jelentős középkori
erődünk. Az Eperjes−Tokaj-i hegység keleti részén elterülő Hegyköz medencéjében
álló, 500 méter magas sziklacsúcsra épült.
Maga a község Trianon előtt a Füzéri járás
székhelye, a járás pedig Abaúj vármegye
legészakibb településcsoportja volt. Füzér
ma a Sátoraljaújhelyi járáshoz, BorsodAbaúj-Zemplén megyéhez tartozik.
A füzéri vár vulkanikus hegyen fekszik.
A várhegy és környéke földtani, történelmi

és tájképi jelentőségén túl növénytani szempontból is kiemelkedő értékeket hordoz.3
A vár szinte megközelíthetetlen, oda nem
vezet kocsiút. Az alsó várhoz a „nyeregből”
induló szerpentinen lehet feljutni. Onnan egy sziklába vágott lépcsőn át érünk
a felső vár kapujáig. A sziklalépcső mellett
valaha egy sziklába vájt felvonó szolgált,
aminek csúszdáján a málha a várba érkezett. A hegytető egy 40 x 70 méteres amorf
formájú terület, melynek nyugati része
négy méterrel mélyebben helyezkedik el a
keletinél. Az udvart egy másfél méter vastag, bentről 6 méter magas kőfallal övezték. Ez a fal kintről tekintélyesebb, hisz
padkája a mélyebben fekvő sziklaszintet folytatja. A várfal építéséhez a helyszínen kitermelt kőanyagot (andezitet)
és füzérkomlósi riolittufát használtak. Az
északkeleten megmaradt eredeti várfalszakasz lenyomatai és az inventáriumok tanúsága szerint a várfalakon gyilokjáró futott
körbe, melyről meg lehetett közelíteni az
egykori nyilazóhelyeket, fokokat, védőpártázatokat. Az erőd északkeleti részén nyílt
a várkapu. Délnyugati sarkában emelke-
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Belsőépítész: Dr. Lukács Zsófia
dett a legkorábbi építmény, ami feltehetőleg kétszintes volt. Ehhez a háromosztatú házhoz már a korai években elkészült
egy sziklába vágott kút és egy ciszterna,
melyekhez sziklalépcső vezetett le a magasabb, keleti udvar felől.
A korai Árpád-korban Füzér környéke
Abaúj földvárához – az abaújvári sáncvárhoz –, az Abák uralmi területéhez tartozott. Füzér vára a legkorábbi magánföldesúri kővárak egyike volt. A Kompolt
nembeli Vak Andronicus egy 1270-ben kelt
oklevél szerint a várat eladta a Jeruzsálemi előnevű Endre királynak (Árpád-házi
II. Andrásnak). Ez a tény és az okirati adat
utalhat arra, hogy a vár 1235 előtt épülhetett, és az Aba nemzetség valamelyik tagja építhette. II. Endre azért szerezte meg
Füzért, hogy a szomszédos pataki erdőispánság (lásd Végardó) királyi birtoktestét
erősítse.4 IV. Béla Füzért leányának, Annának ajándékozta, azonban Anna öccse,
István, más birtokával együtt Füzért is
elfoglalta. Amikor V. István néven trónra lépett, Füzér várát Mihály és Demeter köznemeseknek ajándékozta, azoknak, akik apja
ellen eredményesen védték a várat. Füzér
vára a 13. század végén az Aba nemzetségbeli Amadé birtokába került, akinek javai,
várai később Károly Róbertre szálltak.
Füzér a 14. században királyi birtok, s várnagyai a Drugethek voltak. Zsigmond elzálogosította. Előbb udvarmesterének, Ilsvai
Lestáknak, majd 1389-ben a főnemesi
rangra emelkedett Perényi családnak adományozta. A Perényiek a 13. században
váltak köznemesekké, előbb az Abák, majd
a Drugethek szolgálatában álltak. Füzér
elzárt fekvése, nehéz megközelíthetősége
dacára – Sárospatak és Tőketerebes mellett – a Perényi család székhelyévé vált.
1429-ben Imre fia, János a vár birtokosa, aki jelentős politikai pályát futott be
Zsigmondtól Mátyás királyig. Halála után
István lett a családfő, aki 1471-ben részt
vett a Vitéz János-féle összeesküvésben.
A király seregei ezért bevették Perényi
várait, s elvették a család birtokait. Mátyás
halála előtt visszaadta Füzért István fiának, Imrének, aki újból felvirágoztatta
a családot: Jagelló Ulászló első embere
lett. A nádori cím elnyerésével család-

ját magas rangra emelte. Imre 1508-ban
koronáztatta meg a kiskorú II. Lajost,
akinek sziléziai útja alatt az ország kormányzója volt. Később közreműködött
a Jagelló−Habsburg házassági szerződés
létrejöttében. 1517-ben − Siklósi előnévvel
− német−római birodalmi herceggé avatták. A Jagelló-kor reneszánsz művészetének egyik mecénása lett.
A vár legértékesebb épülete, a késő gótikus várkápolna 1490−1508 között épült
(bár az sem kizárt, hogy 1480-tól, Mátyás
király korában, vagy még az előtt emelték).5 A kápolnát a várfal déli oldalán,
a Zsigmond-kori első kápolna helyén
építették meg. Annak érdekében, hogy
padozata a palotaszárny padlójával egy
szintben legyen, egy 10 méter magas, dongaboltozatos kétszintes pincére mint talapzatra emelték. Alaprajza 5 x 8 méteres,
belmagassága 8 méter, kéttraktusos hálóboltozat fedte. A kápolna keskeny sziklapadon, támpillérek nélkül épült, oromfalas
módon, kő keresztrózsás díszekkel.6
A késő gótikában, majd korai reneszánsz
stílben a vár más részein is folytak építkezések. Átépítették, bővítették a férfi
és női palotaszárnyakat. Ekkor épült az
északkeleti várfalhoz tapadó kiszolgáló
épületszárny is, ami a női palotaszárnyhoz tartozó reneszánsz kert és a keleti
kaputorony közötti rész. Ez az épület háromosztatú. A kerthez – az annak északi
falára szerkesztett gyilokjáróhoz − keletről
kapcsolódott a körerkélyes, magas, kétszintes Deák-ház. Ezt követte a nyomott
belmagasságú konyha és sütőház, melyek
felett szintén alacsony terek (raktárak és
darabont katonák szálláshelyei) lehettek.
A kaputorony felé az ún. Sáfár-ház szolgált
tisztviselői lakhelyül, ami fölött a czejtház
jelentette a fegyver- és lőszertárat.
Imre nádor halála után két fia, Péter
és Ferenc örökölte a várat. Péter túlélte a mohácsi csatát, öccse odaveszett.
Perényi Péter koronaőr 1526-ban részt
vett Székesfehérvárott Zápolya megkoronázásán. Ezután a koronázási jelvényeket
Visegrád helyett füzéri várában helyezte
el, félve az oszmánok gyors inváziójától.
1527 őszén átállt Ferdinánd oldalára, így
az ő beavatására is Perényi vitte a Szent
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Koronát. A koronázást ugyanaz a Podmaniczky István nyitrai püspök végezte, aki
egy évvel azelőtt Szapolyai János fejére
tette a koronát. A két király közti bizonytalankodás miatt Ferdinánd Bécsújhelyben bebörtönöztette Perényi Pétert, ahonnan hat év után szabadult, majd 1548-ban
meghalt. Fia, Perényi Gábor előbb János
Zsigmond oldalára állt, később Ferdinánd
felé húzott. Életének utolsó három évében
tárnokmester, országbíró és titkos tanácsos lett Miksa udvarában. Ennek fejében
szerződést kötött a királlyal, hogy magtalan halála esetén birtokai a kincstárra
szállnak. Hasonló (kölcsönös örökösödési) szerződést már nagyapja, Imre nádor
is kötött az ecsedi Báthoryakkal, s később
ez bizonyult követhetőnek. Perényi Gábor
töröktől szabadult testvérét, Ferencet –
anyjával ellentétben − nem ismerte el,
1567-ben fiú utód nélkül hunyt el. Halálával véget ért a füzéri várat hat generáción
át uraló Perényi-ág története.7
A 16. század első felében Füzér volt
a Perényiek egyik legbiztonságosabb vára,
melyet újabb és újabb védművekkel igyekeztek erősebbé tenni. A vár északkeleti
részén álló kaputorony 1500 körül épült.
Ez ekkor kétszintes torony volt, amely keleti oldalával kiugrott az Árpád-kori várfal
síkjából. Rajta keresztül vezetett az út
a várudvarba. Építésével egyidejűleg
az addigi mély kapunyílást befalazták
a várfalban, az falfülkévé, börtönné vált.
1530−40 körül épült a kaputorony elé az
ötszögű olaszbástya. A 8 méter magas
erősséget négy oldalán ágyúlőrésekkel
látták el. A kapubástya építését a keleti,
lőréses várfal megerősítése és a nyugati
sziklapad nagyméretű, úgynevezett alsó
bástyájának felépítése követte. Az építkezéseket Alessandro Vedani olasz, és Jakab
kassai pallér vezette.
1552-ben 14 falut soroltak a várhoz.
Perényi Gábor halálával Füzér a Báthory
család tulajdonába került. A vár alatt egy
udvarház és egy majorság épült. Pontos
helyét nem ismerjük. Vagy a „Nyeregben”
helyezkedett el, vagy lejjebb, a faluban,
a vár déli oldalán, talán a mai plébániaépület elődépülete lehetett.
1590-ben Báthory Istváné lett az uradalom.

Fiú örökös híján 1603-ban birtokai húgára, (Nádasdy Ferencné) Báthory
Erzsébetre maradtak, kinek gyermekei
1614-ben jutottak örökségükhöz. Füzér
vára Nádasdy Pálé lett, később az ő fia,
Ferenc 1654-ben elzálogosította a birtokot. A Nádasdyak nem jártak Füzéren.
Az egymást váltó bérlők inkább az udvarházban laktak, így a vár állaga lassan –
az inventáriumok tanúsága szerint – romlani kezdett. Ekkor valami miatt mégis újabb
emeletet húztak a keleti kapubástyára.
Az északi várfalat köpenyezéssel és magasítással illették. Új védőpártázatot, lőréssort
alakítottak ki. Az északi palotaszárnyat kelet felé egy keskeny gyilokjáróval bővítették
a reneszánsz kerten át a Deák-házig.
A vár a 17. század végére elvesztette
rezidenciális szerepét, katonai jelentőségét. Nádasdy Ferencet bérlőjével, Bónis
Ferenc köznemessel együtt a Wesselényi-összeesküvésben való részvétel miatt
1671-ben fő- és birtokvesztésre ítélték,
így halálakor a füzéri uradalmat a kincstár
kaparintotta meg.
A bécsi udvar döntése alapján 1676-ban
a Kassáról küldött helyőrség betört a füzéri várba, felgyújtotta a tetőket, „elrontotta” az erősséget. A majd 30 méter mély
kutat és a 18 méteres ciszternát a közeli
ablakkeretezésekkel, az ámbitus darabjaival, a tető ereszével, s egyéb anyaggal töltötte fel.8 A romvár – élővíz híján − további pusztulásnak indult, majd „kőbánya”
lett. 1686-ban a Károlyi család kapta meg
a kincstártól Füzért. Ezután a Károlyiak birtokolták a várat és az uradalmat,
de rezidenciájukat Füzérradványra tették át.

A kutatás és a rekonstrukció tervezésének
története
Az első metszeteket és ábrázolásokat a romvárról az 1800-as években Ligeti Antal és
Greguss János készítette. Komáromi András
1886-ban közzétette a füzéri vár 1665-ös
inventáriumának szövegét. Miskovszky
Viktor 1890-ben közölt rajzsorozatot a romokról. A Millennium idején Abaúj vármegye monográfiájában megjelent a vár rövid
történetének összefoglalása.9 Wittich Béla
erdészeti segédtiszt kérésére a Műemlékek Országos Bizottsága 1910-ben kezdett

foglalkozni a várral. Lux Kálmánt küldte
Füzérre, aki rajzokat és fényképeket készített a romokról. Pettkó Béla 1911-ben
közölte az 1620-as leltár teljes szövegét.
A Károlyi család megbízásából 1928-ban
Láczay Fritz Oszkár készített terveket, majd
rajzai alapján a kápolnát részlegesen rekonstruálták. Később, 1935-ben Lux Kálmán,
majd 1936-ban fia, Lux Géza készített tervet
a kápolna és a kaputorony helyreállításához, melynek alapján szintén részleges felújítás történt. Gerő László több könyvében
is hírt ad Füzér romváráról.10 A füzéri vár
első régészeti kutatását Ács István füzéri
plébános, egri segédpüspök szorgalmazta. A feltárási munkát Feld István és Juan
Cabello régész-történész páros végezte
1977-ben.11 Munkájukat az 1990-es években
Simon Zoltán folytatta. Eredményeit 2000ben,12 majd 2005-ben is „Füzér, Vár kutatási dokumentáció” című munkájában foglalta össze, ami népszerűsítő kiadványban
is megjelent.13 Simon „A Füzéri Vár 17. sz.-i
állapota az inventáriumok tükrében” címmel 2006-ban újabb adalékokat közölt,
és kutatásainak írásos anyagát rajzi melléklettel egészítette ki.14 Szekér Györggyel
együtt kutatta a várkápolnát, s annak boltozati rendjét. Oltai Péter építésztervező
engedélyezési és kiviteli tervet készített
2004 és 2006 között a felső vár több részére, 2009-ben az alsó bástyára, az alsó
vár helyreállítására, felvonóhidas kőkeretének rekonstrukciójára.15 Tervei alapján megvalósult a kápolna, a keleti kaputorony, a sütőház és a konyha részleges
rekonstrukciója. Kovács István 2005ben a palotaszárny nyíláskeretezéseinek
helyreállításához készített kőrestaurátori
szakvéleményt. Osgyányi Vilmos 2006ban kőrestaurátori tervet dokumentált
a várkápolnáról. Lukács Zsófia 2005-ben
kiállítási programtervet, 2007-ben belsőépítészeti tervet készített a konyhához és
sütőházhoz. Vasáros Zsolttal együtt kiállítási és turisztikai attrakciós látogatói
programtervet állítottak össze 2009-ben.
Radványi György 2009-ben építési engedélyezési tervet készített „Sziklagyep látogató ösvény” címmel, amelyhez Nyári László
ökológiai tanulmányt adott 2010-ben.
Skardelli György 2012-ben építési enge-

délyezési, majd kiviteli tervet készített az
alsó vár helyreállítására. Irodám, a Hadas
Építész Kft. 2012-ben felmérési, tanulmány- és építési engedélyezési tervet
készített a felső vár rekonstrukciójára.
Kiviteli tervet dokumentáltunk 2013-ban
az alsó bástya, a palotaszárny és a kápolna
épületegyüttesére. Módosított engedélyes
tervek készültek 2013-ban és 2015-ben,
amelyeket javított kiviteli tervek követtek.

A rekonstrukció kivitelezésének története
2013-ban elindult az alsó vár, 2014-ben
pedig a felső vár rekonstrukciós kivitelezési
munkája. Az alsó vár rekonstrukcióját turisztikai kisprojektként (építészet: Skardelli
György, Kelemen Bálint), a felső vár újjáépítése turisztikai nagy attrakciós program
keretében zajlott. Az ünnepélyes átadás ez
évben, a pünkösdi várakozás idején történt.
A felső vári kút-ciszterna és környéke rekonstrukcióját eddig csak elkezdték. Megvalósult és tűzi víztározó funkciót kapott a
középkori eredetű két vízellátó berendezés
mélyének rekonstrukciója, azonban a két
felépítmény és az alsó udvar burkolatának
kialakítása még várat magára.

A fellegvár részleges rekonstrukciójának
eredménye
Az első engedélyezési terv egy európai támogatást kérő pályázatnak volt a melléklete.
A bíráló az igényelt összeg felére tudott
anyagiakat javasolni, így a támogatási szerződés, a kiviteli terv és az építés csak a fent
már megjelölt fél várrészre vonatkozhatott.
A vár palotaszárnyának három szintje:
a pince (mélyföldszint), a vezérszint és a tetőtér. A pincében és a vezérszinten részben
az inventáriumok szerinti funkciók jelentek
meg, részben új múzeumi funkciókat alakítottak ki. A padlás egy teljesen modern
szerkesztésű térsor, szintén kiállítóterem.

A gerendás pince-söröspince-öreg alsó
pince vonulatában helyezték el a kőtár
múzeumi és tanulmányi raktár anyagát.
A múzeumi kőtár kronologikus rendben
mutatja be az első kápolna megtalált kőmaradványait, a nyíláskeretezéseket, a reneszánsz kert szökőkút-rekonstrukcióját
és néhány kései feliratos és faragott követ. A kápolna alatti kétszintes pincében
megjelenítésre került a zugpénzverde és
a „szalonnás pince” egyéb – inventáriumok
szerinti – berendezése. A malompince, boros-, illetve vizespince hármasa néprajzi berendezései mellett várja még a vetítőterem
funkciót. Az ebédlőterem alatti pincéről
nem volt a leltárokban adat, ugyanakkor a
morfológia lehetővé tette a kazánház és egy
kisebb fatároló megvalósítását. Két faelgázosító modern kazán adja a teljes épület –
jellemzően padlófűtéses, és csak kis részben
radiátoros – fűtésének alapját. A pinceszint
padlóburkolata bogácsi kőből, belső vakolása trasszhabarccsal készült, felülete Keim
mészfestésű. Az öreg alsó pincéből lehet
kijutni az alsó bástya szirtjére. Onnan a túloldali sziklalépcsőhöz hasonló szerkezeten
jutunk a közel 10 méterrel mélyebben fekvő
alsó bástya védművéhez. Annak lőréseiben
hét ágyút, fedkövén öt szakállas puskát
helyeztek el. Valaha a romvárba érkező
természetjárók fent is tudtak gyönyörködni a Hegyköz medencéjének látványában.
A várkiépítés után ezt a panorámát az alsó
bástya pihenőhelyén lehet újra élvezni.
A látvány kiegészül egy virtuális tájképpel is Abaújtól Zemplénig, a 72 vármegye
alfabetikus felírásával. Itt helyezték el
az Országzászlót.

Simon Zoltán: A vár története. In: A Füzéri Vár a 16−17. században, Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2000.
Gál-Mlakár Viktor: A füzéri felsővár ciszternájának feltárása – 2011. (Jelentés és plakát)
9
Borovszky Samu: Abaúj-Torna vármegye és Kassa. In: Magyarország vármegyéi és városai, 1896.
10
Gerő László: Magyarországi várépítészet. Művelt nép TIT Kiadó, Bp., 1955. Ostromverte várak. Corvina Kiadó, 1969.
Várépítészetünk. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1975.
11
Feld István – Juan Cabello: A Füzéri Vár, Miskolc, 1980, Herman Ottó Múzeum.
12
L. mint 7. jegyzet.
13
Simon Zoltán: Füzér vára. Históriaantik Könyvesház Kiadó, Bp, 2006.
14
Simon Zoltán: A füzéri vár az újabb kutatások tükrében. Castrum, 1. (2005/1) 47–66. o.
15
Simon Zoltán – Szekér György: Újabb szempontok a füzéri várkápolna építési idejének meghatározásához.
In: Analecta Medievalia I. Argumentum kiadó, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2001, 203–228. o.
7
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A vezérszinten az udvar spiccéből nyílik
a hosszú bolt, jobbra a női szárny, balra
a férfi szárny három-három szobája. A nádor intézője uralhatta a férfi oldal középső
kőasztalos házát, ebből nyílt a úr szobája,
s átellenben a tárház (kincstár), ahol jellemzően birtokleveleket őriztek, s Mohács után
egy évig a Szent Koronát is. A tárház erre
emlékeztetve egyedi művészi festést kapott,
feliratozva a Szent Korona keresztpántjain és abroncsán található szentek latin
és görög neveinek sorát. A fény felé került
a Krisztus-monogram, s a két életfa. A nádor szobája – a felső zöld ház, vagy nyulak
háza – a 15−16. századi divatnak megfelelő
zöld indás festészeti motívumokkal művészi
réteget kapott az Árva vári zöld ház analógiájára. A festőművészek – Nemessányi Klára
és Boromisza Péter − a jelenetekbe beillesztették a Perényiek pataki és siklósi várait,
az alapul szolgáló Árva várát, rangos helyen örökítették meg a Perényiek címerét,
és Perényi Péter családjának portréit is.
Más rendje volt a női szárnynak. Ott szintén három szoba szolgált, egy sorba fűzve.
A hosszú boltból nyílt a boltos szenesház,
onnan a középső bolt, majd az öreg alsó
palota. Ez utóbbi fagerendás pórfödémes
kialakítású. A gerendatávolságok rendjét
és a tölgygerendák szelvényeinek méretét
a szalonnás pincében megtalált gerendafészkek adták. A három szoba líneája kihordott a tornácra, ami a reneszánsz kerttel
volt határos. Az egész vonulat előtt az udvari oldalon egy kétszintes ámbitus szolgált.
Ez patkó alakban összefogott mindent úgy
a pincei, mint a vezérszinti helyzetben.
Ennek délkeleti bejáratai az öreg palotába

Rekonstrukció II. ütem, lát ványter v. Éptészet: Rudolf Mihály 
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 Kazettás famennyezet az öreg palotában. Fotó: Zsitva Tibor

(lovagterem), és a Rimay-házon keresztül
az ebédlőpalotába nyíltak. A Rimay-boltot
az első ütemben nem rekonstruáltuk, oda
egy provizórikus fa lépcsőház került, ami
összeköti a vezérszintet a padlástéri kiállítóterekkel, de a pincébe is lejutást biztosít
a személyzetnek, a már említett kazánházhoz. Az öreg palota és az ebédlőpalota kazettás famennyezetet kapott. Ezt fabeton
szerkezettel terveztük, úgy, hogy a duplázott,
összefogott főtartók és a rájuk merőleges
fióktartók vasbeton fejlemezzel kiegészülve
egyszerre adják a gerendasűrűség középkori
mennyezetképének hitelességét, s biztosítják a mai padlástéri múzeum statikai megfelelőségét. A kazettákba művészi festésű betétek készültek Balogh Zsófia által, az öreg
palotában az ádámosi, az ebédlőpalotában
pedig a gogánváralji korhű, 16. századi mintát alapul véve. A palotaszárny minden ablaka és ajtaja tölgyanyagú, pántjai, kilincsei,
dobozzárai, vasalatai egyediek, egymástól
is eltérőek. A termek a 17. századi inventáriumok leírásai alapján, Lukács Zsófia
 Egyedi f alik ar.
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belsőépítész tervei szerint bútorozottak.
Az enteriőrök Magyarországon unikális
módon valósulhattak meg.
Az öreg palotából nyílik a keletelt gótikus
várkápolna, az egyedüli helyiség, ahol nem
a 17. századi leltár szerinti hasznosítás,
hanem a 15−16. század fordulójának elképzelt aranykora jelenik meg. Mennyezetének
hálóboltozatos rendjét Szekér György szerkesztette ki, és Osgyányi Vilmos bravúros
művészi teljesítménnyel jelenítette meg,
bemutatva a déli hosszfal kimozdulásának
mértékét. A bordázatot az eredeti kövek
hornyaiban megtalált pigmentek szerint
színezték a Sensaria csoport meghívott festőművész tagjai, Sütő Róbert vezetésével.
A mezőkben a Tejutat jelenítették meg
az ikonográfiai program szerint, Máriási
Iván festőművész tanár életművét idézve.
A falakra szemmagasságban festették
a 12 felszentelési keresztet szmrecsányi
minta alapján. A kápolna négy mérműves
ablaka közül a keleti a napba öltözött
Máriát jeleníti meg a Kisjézussal, míg a
két déli és a nyugati ablak három-három
osztásában kilenc Árpád-házi női adakozó szenten keresztül érkezik a fény. Lábuk
alatt múltjuk kultúrtöredékei, fejük felett
az égbolt mozaikja. A művészi üvegeket
Kovács Keve festőművész készítette. A szószékkorona alsó hangvetőjét, a szárnyas
oltár predellájának „Veronika-kendőjét”, és
a tabernákulumajtó Krisztus-monogramját
Rudolf Ilona festette. A kápolna 12 egyedi, Perényi-címeres kandeláberét, valamint
az ámbitusi és lépcsőházi falilámpákat
Székely Orsolya iparművész tervezte.
A szárnyas oltár vázlatát Molnár Katalin
építész és Balogh Zsófia képzőművész tervezte abban a reményben, hogy a bútor
végleges szobrai és festményei a közeljö-

 Kápolna, keleti falnézet

 Kápolna,északi falnézet

vőben a helyükre kerülhetnek. A három fő
helyiség padlóburkolata – a régészek által
kiásotthoz hasonló – mázas kerámia lett,
míg a vezérszinti további helyiségek
fertőszéplaki műemléki téglaburkolatúak.
A vezérszinten öt cserépkályha és három
kandalló jeleníti meg az inventáriumok
szerinti tüzelőberendezéseket. A cserépkályhákat Simon Zoltán ásató régész
adatai alapján 17 Szebényi Judit restaurátorművész tervezte, s a pécsi Zsolnay
Sárkányfejes vízköpő. Fotó: Vida Márta 

gyár kivitelezte. A kandallókat és a palotaszárny összes nyíláskeretezését Kovács
István restaurátor rekonstruálta.
Az építészeti terveket az Országos Központi Tervtanács véleményezte még 2012
novemberében, míg a művészeti rétegeket
a Képző- és Iparművészeti Lektorátus zsűrizte 2015 júniusában.
A padlásról az inventáriumokból csak azt
lehetett megtudni, hogy az „enyészet fokánál” ágyúállás volt. Feltehetőleg az organikusan nőtt vár majd minden terme más-más
szintről induló tetővel volt fedve, s a tetőgerincek sem voltak egy magasságba tehetők.18 Tervünk lényeges eleme az volt, hogy
a padlástéri kiállítótermek sorát nagy térként kezeljük, modern, állószékek nélküli,
legyező alakban szerkesztett, rétegeltragasztott főtartós szerkezettel, ahol a gerinc és az eresz vízszintes, s az amorf alap-

rajzból adódó görbületeket a természetes
kőpala héjazat és a belső gipszkarton burkolat veszi fel. Ez a kortárs építészeti megoldás egyszerre ad lehetőséget a tetőtér
szabad kihasználására, és a kiállítóterek
flexibilis alakítására. A padlás két végén
a lépcsőknél egy-egy vizesblokk szolgál.
Az öreg palota felett pihenőtér alakult
ki, amiből a kápolna feletti kiállítótér is
megközelíthető. A pihenőtérből nyílik a
nagy tetőtér, ahol a Szelényi Károly fotóiból – Pap Gábor művészettörténész által
– rendezett Szent Korona-kiállítás, a Kőnig
Frigyes grafikáiból összeállított, Kárpátmedencei várakról szóló grafikai tárlat és a
Magyar Pénzverde numizmatikai kiállítása
tekinthető meg.
A pár éve még romos-romantikus, vakolat
nélküli kőfalak belső, vízmosta üregei
injektálásra kerültek, a réteges falak

brútszéveres, a szikláknál és vasbeton
födémeknél ankeres megfogást kaptak.
A régi falak vakoltak, míg a kiépített új
falak kívül 10 centiméter vastag riolittufa kváderezésűek lettek. Az egységes
törtfehér színű Keim szilikátfestés feledteti ezt az anyagváltást. A kápolna külső
oldalán az ablakok körül, valamint a délnyugati támpilléren az eredeti külső vakolatokat megtartottuk, azokat restaurátori
módszerekkel a faltestekhez rögzítettük.
Ezek a felületek voltak az útmutatók
a vár külső kérgének kialakításához.
A kápolna sarokarmírozását kőrestaurátori igényességgel kövenként rögzítettük.
A már említett spanyol természetes kőpala téglányfedéssel készült, az összes
bádogosmunka előpatinázott sötétszürke Rheinzink anyagú, beleértve az udvari
oldali egyedi üstöket, a külső sárkányfejes vízköpőket, a különböző vápákat és
szegélyeket, a gerinckialakítást, valamint
a kápolnát koronázó díszeket, melyek
arany- és ezüstszínűek, s a kő keresztrózsák közé lettek sűrítve.

A reménybeli tovább tervezés, tovább építés
Karácsony előtt a füzéri fellegvár II. üteme
bekerült a Nemzeti Várprogramba, annak
is az első hat eleme közé, amelynek
2016−2018 között kell megvalósulnia. A tárgyalások szerint a II. ütemben a Deák-ház,
a konyha és a sütőház, valamint a felettük
lévő raktárak és darabontkatona-szálláshelyek épülnének, s nyílnának meg a látogatók
előtt az északkeleti oldalon. Délkeleten átépülne a Rimay-bolt és a lépcső. A Pápaiház helyén megvalósulna a zöld tetős vizesblokk, valamint a felső udvar színpaddal és
lelátóval. A III. ütem lenne az egykabinos
felvonó megépítése a Sáfár-ház érkező állomássá alakításával, tetején a czejtházzal,
valamint a keleti kaputorony egy szinttel
történő emelése és az olaszbástya lefedése.

Kelemen Bálint Zoltán: „Rom-olvasás” – A füzéri vár elméleti
rekonstrukciója. In: Várak, kastélyok, templomok c. folyóirat,
2012. április, VIII. évf., 2. sz.
17
Simon kilenc generáció cserépkályhájáról ad hírt, melyből
Szebényi Judit Vaján, Pácinban és Patakon öt kályhát
rekonstruált. In: lásd 7. jegyzet.
18
Kőnig Frigyes: Várak és erődítmények a Kárpát-medencében.
71. Füzér. Helikon Kiadó, 2001.
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A F Ü Z É R I VÁ R E N T E R IŐR JÉ NE K
R E K ON S T RUK C IÓ J A

 Pohárszék rekonstrukciója
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Dr. L u k á c s Z s óf ia
Ritka, hogy egy műemlék épület belső tereiről szó esik. Sokszor a tervtanácsokon sem
jut idő vagy figyelem arra, mi is kerül egy
műemlék épület falai közé. Ez tulajdonképpen nem is csoda: a mobília az, amelyet, ha
akarunk, eltávolítunk, ha akarunk, megtartunk − az épületet nem változtatja meg. A füzéri vár esetében másként alakult a helyzet.
A visszaépítés lehetőséget teremtett egy eddig egyedülálló feladatra: a 17. századi belső
terek rekonstrukciójára, melyek szerves és elválaszthatatlan részét képezik a várnak.
Régóta húzódik Füzér ügye, nem is tudjuk
pontosan, mióta. Az elpusztult vár helyreállításának alapforrásai a régészek mindenre kiterjedő több mint négy évtizedes
munkája mellett a pusztulást megelőző fél
évszázad alatt keletkezett várleltárak voltak, melyek 3-10 évente precízen rögzítették a bútorok élettörténetét. Ezek feldolgozását még Simon Zoltán régész kezdte el,
nekem 2005-ben „csak” ezeket kellett megismernem. Mégis, az azóta eltelt idő nagy
része a 17. századi szöveg újból és újbóli
értelmezésével telt, hogy a végeredmény az
inventáriumokban, azaz a leltárakban megőrzött információ dekódolása, tárgyi megjelenítése, „rekonstrukciója” lehessen. A
rekonstrukció szó ez esetben magyarázatra
szorul. Enteriőrök esetében vajmi ritkán
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lehet valódi helyreállításról beszélni, középkoriakról pedig lehetetlen, hiszen nem
tudjuk pontosan, hogyan néztek ki eredetileg. Doverben a 13. századi királyi udvar
típusa látható, Visegrádon a 15. század főúri rangú belső terek jellegzetességei, Kisnánán egy tipikus várkapitányi lakószobát
tanulmányozhatunk. Minden, az utóbbi
időben megvalósult enteriőr egy típus megjelenítése, ahol a pontos részletformákat
másolatokkal érzékeltetik, a tárgyak elrendezését korhű ábrázolások alapján építik
vissza. Füzér esetében viszont rendelkezésre álltak az inventáriumok, így a terek közel
nyolcvan százalékát ezek megnevezései
alapján tudtuk rekonstruálni, tehát minden
eddiginél pontosabb helyreállítás készítésére nyílt lehetőség.
Az elképzelés igen korán megszületett.
Már Oltai Péter építésztervező 2006-os
koncepciótervében is szerepelt a terek inventáriumok alapján történő berendezése.
Javaslatomra nemcsak a palotaterek, hanem a kiszolgálóterek, a pincék, a konyha bemutatása is bekerült a programba.
Amikor döntés született a vár teljes rekonstrukciójáról, 2013-ban ez a koncepció kiteljesedett. A célunk az volt, hogy a
pusztulás előtti vár állapotát, életét minél
teljesebben mutathassuk be. Dr. Várkonyi
Gáborral, a kiállítás kurátorával bő másfél évig gondolkodtunk, hogy milyen elvek
mentén készítsük el a helyreállítást. Ebből
most csak az enteriőröket érintő kérdéseket mutatom be. A legfontosabb a teljesség szándéka volt. Célként tűztük ki, hogy
a jelentéktelenebb helyiségektől kezdve a
legszebbekig minden helyiségtípust a saját
„berendezése” magyarázzon, együttesen
világítva meg a korabeli vár működését.
Fontos kérdés volt a tárgyi világ tisztázása
is. A leltárak csak a jogilag a várhoz tartozó tárgyakat sorolták fel, az esetlegesen
magántulajdonban levő dolgokat (például
ruhásláda vagy a szakács által biztosított
eszközök) nem. A terek funkciójának megértéséhez viszont szükség volt néhány jelzésértékű elemre. Így kerülhettek be ebbe
a körbe a női és férfi szárnyat jelképező
öltözetrekonstrukciók, az étkezés helyét
jelölő tányérok, az ágyakba a párnák és
paplanok, a falakra a szőnyegek és kárpi Fotó: Zsitva Tibor

 Fotó: Molnár Katalin

az igen nagy és aprólékos munkát igénylő
megoldás mellett döntöttünk: bútormásolatokkal és bútorrekonstrukciókkal (több
előkép alapján, a felhasznált szerkezeteket
és alapanyagokat figyelembe véve) készítettük el a kiállítást. A korra, területre és
társadalmi helyzetre jellemző berendezési
sémát határoztuk meg a bútorok használati módjának, eredeti kontextusának figyelembevételével. E téren lényegileg tértünk
el Diósgyőrtől, ahol a középkori bútorok
formájukkal idézik a kort és teremtik meg a
miliőt, így ezt nem lehet rekonstrukciónak
tekinteni, Füzéren viszont sikeres kísérletet
tettünk erre.
A bútorrekonstrukciók felületeinek meghatározásánál igyekeztünk a leltárakból
megismerhető állapotokat bemutatni: ahol
újonnan készített berendezést sejtettünk,
ezt a frissességet követeltük meg, ahol
vélhetően már fél évszázada használt, kopott darabokról volt szó, ott azt kívántuk
érzékeltetni. A kiviteli tervek a kiállítási
forgatókönyv és pontos eszközlista alapján készültek el. Az egyes tárgyak rekonstrukciójához szinte minden forrást felhasználtunk: írott, képi és tárgyi analógiákat,
nyelvészeti elemzést, régészeti leleteket.
Nemcsak a közeli és távolabbi múzeumok
bútoranyagát vizsgáltuk (Kassa, Sárospa-

tok, mely utóbbiaknak csak tartórúdjait
sorolta fel a leltár.
Sok gondolkodás előzte meg a bútorok rekonstrukciós szintjének meghatározását.
Többféle elképzelésünk is volt: stilizáljunk?
Készítsünk tömegrekonstrukciókat? Meglevő bútorok évszázados kopottságát magán
viselő másolatokat? Bútorszerkezetet láttató, néhol preparált idézeteket? Mivel a
17. századi enteriőrművészetet lényegében
senki sem ismeri, hiszen sehol sem tanulmányozható, a stilizálás, utalás nem tűnt jó
megoldásnak, sokakat tévútra vitt volna. Az
egyszerű bútormásolatok készítése is rossz
megoldásnak tűnt, hiszen több, az inventáriumokban említett tárgytípusból nincsen
megmaradt darab (a múzeumi kölcsönzés
eleve kizárt volt a műtárgyvédelem megoldhatatlan kötelezettségei miatt). Végül
 Fotó: Zsitva Tibor

tak, Nemzeti Múzeum, Nagytétényi Kastélymúzeum, Vöröskő stb.), hanem a korból
fellelhető magyar vonatkozású, valamint a
hazai bútorművességre hatással levő német ábrázolásokat is. A legnehezebb feladat magának a leltárnak az értelmezése
volt. Gyakran egyszavas megjelölésből kellett a kontextus és analógiák alapján megtalálni a megfelelő előképeket. Külön odafigyeltünk a készítés technológiájára is. A
tervekhez egy technikatörténeti útmutatót
is mellékeltünk, amely nemcsak a korabeli
kézműves eljárásokat mutatta be, hanem
azok mai eszközökkel való megvalósíthatóságát is, recepteket, felületek analógiaképeit stb. Maguk a tervek már eleve tartalmazták nemcsak a főbb méreteket, hanem
minden szabálytalanság, kívánt esetlegesség, kopottság meghatározását is. A közel
egyéves munka nyomán elkészült a több
mint száz bútor és tárgy gyártmányszintű
terve, közbeszerzésre alkalmas leírása.
Az enteriőr nem csak a bútorokból és tárgyakból áll össze. Nagyon fontos a padló,
a falak és a mennyezet kialakítása is. Építésztervező kollégám ebben nagy segítségemre volt: szinte minden javaslatomat és
kérésemet segítette, továbbgondolta, megvalósította. Így készülhetett el a felső zöld
ház 16. századi divat szerint készült indás
festése Árva várának mintája alapján, a
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mennyezeti gerendamezők a kort idéző,
lehetőségeken felüli díszítése, a falak kanálhátas vakolása is.
A közbeszerzési eljárás mai rendszere ismét nagy kihívás elé állította a kivitelezőket. Szűk három hónap állt rendelkezésre
a rengeteg precíz munkát igénylő, jobbára
kézműves technikával készülő berendezés
előállítására és elhelyezésére az építési
nedvességet árasztó terekben. Nagy szükség volt a gondos ütemezésre és a megrendelő várgondnokság mindig helyszínen
levő, mindenre kiterjedő figyelmére. Külön
dicséretet érdemel a kivitelező Bács Generál Kft., amely a bútorok elkészítését
vállalta, és nagyobbrészt sikeresen oldotta meg a feladatot a rendkívül szűk határidő ellenére is. Ehhez persze szükség volt
a tervek a megrendelő által megkövetelt,
már-már túlzottan aprólékos kidolgozottságára is, de megérte. Az ötvös-, üveg- és
kerámiatárgyak kivitelezése is a rekonstrukcióhoz legjobban értők kezébe került.
Sajnálatos módon a textilek esetében
anyagi okokból kompromisszumot kellett
kötni, de így is megvillan néhány nagyszerű megoldás, amely feledteti a hiányosságokat. Az április 24-i ünnepélyes megnyitáson méltán lehetettünk elégedettek
a végeredménnyel, hiszen mindenki jóval
többet teljesített az elvártnál, igaz szívvel
és lélekkel dolgozva azon, hogy hiteles
kép táruljon a látogatók elé.

 Belső udvar. Fotó: Z sit va T ibor
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Bereczki Zoltán
Rudolf Mihály tervező elmondása alapján
a füzéri vár kiépítésének szándékát még
az engedélyezési fázisban az a kritika érte,
hogy minek a világ végén ennyit költeni
egy várrekonstrukcióra. Ma Budapestről
nézve talán valóban a világ vége Füzér:
több mint három órát kell autózni, ráadásul Miskolc után már autópálya sincs.
Az ország azonban nem volt mindig ilyen
centralizált. A 14−15. században, amikor
a füzéri vár nagyrészt kiépült, annak ellenére, hogy Buda már királyi székhely volt,
maga a város – természetesen a királyi
várat leszámítva – nem múlta felül sem
méreteiben, sem gazdagságában a legfontosabb „vidéki” nagyvárosokat, amelyek
egyben fontos regionális központok is
voltak. Példaként elég csak egy pillantást
vetni a kassai Szent Erzsébet-templomra
(ami eredetileg nem „dómnak”, azaz püspöki templomnak, hanem városi plébániatemplomnak épült) vagy a kolozsvári Szent
Mihály-templomra, és ezeket összehasonlítani a budai plébániatemplomokkal: a két,
az irodalomban időnként „peremvidékinek”
nevezett templom méreteiben és művészi
ambícióiban is felülmúlja budai társait.
Füzér kapcsán Kassa szabad királyi városát
kell megemlíteni mint fontos regionális központot. Nem véletlen, hogy a környék hatalmasságai – akik Füzért is uralták – időnként szemet vetettek rá, de mindig beletört
a bicskájuk (Aba Amadét egyenesen a kassaiak ölték meg, ahogy az Márai drámájából is ismert). Füzér (és sajnos a mai ország
egész északkeleti része) valójában azért
vált isten háta mögötti területté, mert egykori központját, Kassát ma egy országhatár választja el tőle. Érdekes adalék ehhez,
hogy amikor az első bécsi döntés után
a határmegállapító bizottság végigjárta
a határsávot, hogy a térképen meghúzott
vonalba eső falvakat (merthogy ez a vonal
a terepen 750 m széles volt) megkérdezzék:
Csehszlovákiához vagy Magyarországhoz
akarnak-e tartozni, volt olyan szlovák falu,
aminek a bírója közölte: „do Košice”, azaz
Kassához, így Magyarországhoz, és ez nem
elszigetelt eset volt. Szép példája ez annak,
hogy a – nyilván gazdasági szempontoktól
sem mentes – regionális összetartozás fonK ápolna, Fü zér. Fotó: Z sit va T ibor 
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tosabb tud lenni, mint a nemzeti (egy vérbeli kassait egyébként sem érdeklik a nemzetiségi kérdések, ahogy azt Dušan Šimko
kassai írónál olvastam).
Sajnos a füzériek által használt „Élő vár
Zemplénben” szlogen is pontatlan, több
szempontból is. Füzér nem Zemplén, hanem
Abaúj vármegyéhez tartozott; a hegységet
pedig, ahol található, a földrajzi irodalom
(ellentétben a köznyelvvel és a hivatalos
elnevezéssel) Tokaji-hegységnek hívja.
Egyrészt, mert Abaúj és Zemplén vármegyében van, másrészt, mert van egy Zempléni-hegység (ami tényleg teljes egészében
az egykori vármegye területén fekszik)
a mai Szlovákiában, harmadrészt, mert a mi
hegységünk egy nagyobb hegység, az Eperjes
–Tokaji-hegység része.
A hosszú bevezető után térjünk rá a cikk
tulajdonképpeni témájára, a füzéri vár kiépítésére. Szándékosan nem rekonstrukciót írok, mert ez a szó szorosan véve egy
korábbi állapot helyreállítását jelenti. A füzéri építés csak olyan értelemben rekonstrukció, hogy a vár egykor épület volt, majd
rom lett, és most újra épület; viszont nem
egy korábbi állapot helyreállítása történt,
hanem sokkal inkább egy új építési periódusról beszélhetünk. Egy évszázadok óta
romosan álló vár kiépítésének tervezésekor
két fő kérdésre kell választ keresni. Az első,
hogy milyen volt a vár, mielőtt rom lett;
a második, hogy milyen legyen a vár, miután megszűnik romnak lenni. A terveket
készítő építész fő feladata értelemszerűen
a második kérdés megválaszolása. Munkája azonban nem lehet független az első
kérdésre adott válaszok, válaszkísérletek
beható ismeretétől.
A füzéri vár a 17. század óta lakatlan, azóta
mind a természet erői, mind az emberek
igen hatékonyan pusztították. Így annak
ellenére, hogy magyarországi viszonylatban meglehetősen sok írott forrás maradt
fenn az épületről, nem lehet biztonsággal
megmondani, hogyan nézett ki, amikor még
utoljára lakott volt. Az épületet az ország
legnevesebb régészei kutatták az idők során, többek között arra a bizonyos első
kérdésre is választ keresve. Nem jártak

azonban olyan szerencsével, mint a diósgyőri várnál dolgozó kollégáik: az előkerült
faragott kőtöredékek nem tették lehetővé
a diósgyőrihez hasonló részletességű elvi
rekonstrukció készítését. Ebben a leletanyag eltérő sajátosságain kívül nyilván
a két vár különbözősége is közrejátszott:
míg a füzéri vár egy szabálytalan formájú,
sok fázisban kiépült épület, addig a diósgyőri vár szabályos szerkezetű, és jelentős
hányada egyetlen építési fázis eredménye.
Az építész a tervezésnél így abban a nehéz,
de szép helyzetben találja magát, hogy csak
részleges elvi rekonstrukció áll rendelkezésére, amikor meg kell határoznia, milyen
formában érjen véget a vár régóta tartó rom
jellege. A döntéseknek ilyen esetben különös súlyuk van: ahogy az évszázadok során
az aktuális tulajdonosok is mindig hozzátettek valamit a várhoz, ami utána évszázadokig az épület része maradt, úgy remélhetőleg
ez a mostani átépítés is évszázadokig meg
fogja határozni a vár képét.
Ezen a ponton talán érdemes lenne vázlatosan áttekinteni a vár eddigi építési periódusait, melyeket Rudolf Mihály építész
részletesen taglal írásában. Ugorjunk hát
a 17. századra, amikor is megkezdődött
az elnéptelenedés, végül 1676-ban a császári
katonaság tetejének és farészeinek felgyújtásával használhatatlanná tette a várat.
Itt meg kell jegyezni: tévesen szerepel
a köztudatban, hogy a magyarországi várak
azért romosak, mert a Habsburgok mindet
felrobbantották. Tény, hogy céljuk volt
a várak védelmi funkciójának megszüntetése, de ezt nem az egész épület felrobban-

tásával, hanem a védművek tönkretételével
érték el. A középkori várak zöme ekkorra
már egyébként is elvesztette hadászati
jelentőségét, és nemesi lakóhelynek sem
volt alkalmas, így a Habsburgok nélkül
is pusztulásnak indult, ahogy az például
Diósgyőrben is történt. A funkciójukat vesztett épületek rohamosan pusztulni kezdenek, ez nemcsak akkor volt így, hanem ma is
így van. Ha pedig a környezetük nem tartja
őket értéknek, akkor a pusztulás még gyorsabb lesz: a várakat például a környék lakói
előszeretettel használták kőbányának.
A füzéri vár megmaradt épületrészei is annak köszönhetik fennmaradásukat, hogy
a 20. századra a falu közössége felismerte
jelentőségüket. Így a Műemlékek Országos
Bizottsága rekonstrukciós munkákba kezdett, amelyek a kaputornyot és a kápolnát
érintették. A 20. század utolsó harmadától
ásatások és kisebb-nagyobb állagmegóvási
munkálatok zajlottak, melyek során a kaputorony, a tőle nyugatra fekvő gazdasági
szárny és a kápolna is tetőt kapott Oltai
Péter tervei alapján.
Ezt követően a vár következő jelentős
építési periódusa a szemünk előtt valósult
meg az elmúlt években. Ez a kiépítés nyilván nagy vitákat generált és fog generálni:
magam is részt vettem olyan konferencián,
ahol, bár nem volt téma a füzéri vár, a hozzászólások között mégis előkerült, és már
az építés tényén felháborodott a közönség.
Nem kívánom most a 20. század műemléki elveit bemutatni és értékelni, megtette
ezt helyettem Szűcs Endre az Országépítő
Diósgyőrről szóló számában. Az vitathatat-
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lan tény, hogy a mi éghajlatunkon egy tető
nélküli romot nem lehet megóvni, így két
lehetőségünk van: vagy lefedjük valamilyen
módon, vagy hagyjuk, hogy elpusztuljon.
Bizonyos értelmezések szerint ez utóbbinak is van létjogosultsága, elég Alois Riegl
sokat idézett (és gyakran félreértelmezett)
„in Schönheit sterben lassen” kijelentésére
gondolni, de nyilván nem lehet cél a múlt
értékeinek pusztulása. A lefedés pedig még
a legegyszerűbb védőtető esetében is építés, tehát építészt, építészeti megformálást
kíván. Ezzel, azt hiszem, el is dőlt az építeni vagy nem építeni dilemmája, és a kérdés
innentől nem az lesz, hogy építsünk-e, hanem az, hogy hogyan.
Én a magam részéről abban a szerencsében
részesülhettem, hogy a vár tervezési munkálatait a kezdetektől figyelemmel követhettem, és a kivitelezést is többször meglátogathattam. Így láttam, ahogy a pályázati
határidő szorításában elkészültek az első,
még szabadkézi vázlatok; és azt is, ahogy
a füzéri sziklán, napsütésben-esőbenhóban-fagyban-szélben, szinte teljesen kézi
erővel felnőnek az évszázadok óta csonkán
álló falak, a rom tető alá kerül, és lassan
újra épület képét ölti. Az első, az idő szorításában elkészült víziónak az erejét és átgondoltságát mutatja, hogy a későbbi több
tervezési fázis ellenére az első vázlatterv és
a megvalósult épület között koncepcionális
különbségek gyakorlatilag nincsenek.
A terv legfontosabb, az épület összképét,
kontúrját meghatározó jellemzője a tetőidom
kialakítása. Rudolf Mihály nem próbált egy
vélt középkori, tagolt tetőidomhoz hasonlót
létrehozni, hanem egy mai konstrukciót tervezett vízszintes, mindenhol azonos magasságban futó gerinccel és rétegelt-ragasztott
faszerkezettel. A vár sziluettjét így nem a 20.
századi műemlékes gyakorlatban előnyben
részesített, viszont a mi éghajlatunkon fenntarthatatlan és a laikusok szemében inkább
a panelházakra emlékeztető lapos tető
határozza meg, hanem egy festői, a vár falkoronáinak görbületeit lekövető, meredek
magas tető, ami úgy ízig-vérig mai szerkezet, hogy nem képez disszonáns kontrasztot
a fennmaradt középkori épületrészekkel.
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A vár többi részén a romfalak kiépítésénél,
a helyiségek kialakításánál is a történeti, régészeti adatok voltak a mérvadóak.
Olyannyira, hogy ha végigböngésszük az
építésztervek helyiséglistáját, lépten-nyomon a régi inventáriumok elnevezéseire
bukkanunk. A tervek ugyanakkor itt sem
szolgaian követik a leltárakat: fontos cél
volt, hogy olyan épület szülessen, ahol
minden helyiség megfelelően hasznosítható, a pincétől a padlásig. Az újonnan emelt
falszerkezetek nem szeretnék magukat köA tetőről szólva fontos kitérni a kápolna
oromfalas kialakítására. Ez talán az egyetlen koncepcionális változás az első vázlathoz képest: azon még a tervezés megkezdésekor a helyszínen fennálló kontyolt tető
volt látható, amit Rudolf Mihály később
merész tervezői döntéssel oromfalas megoldásra változtatott. Van, aki szerint ez
a döntés nem volt kellően megalapozva,
hiszen nem lehet biztosan tudni, hogy ilyen
volt-e eredetileg a kápolna. Itt visszatérnék
egy korábbi gondolatomra: mivel azt a kérdést nem lehet eldönteni, hogy milyen volt,
azt a kérdést kell megválaszolni, hogy milyen legyen. Ennek eldöntéséhez a kortárs
analógiák felé kell fordulnunk. A hasonló
méretű, szabadon álló egyhajós gótikus
kápolnák, kisméretű templomok túlnyomórészt oromfalas kialakításúak, a kontyolt
tető számít kivételnek. Oromfalas kialakításra említeni lehet a teljesség igénye nélkül (hiszen rengeteg példát lehetne sorolni)
a környéken a pálos kolostortemplomokat (Martonyi, Kurityán, Szentlélek), vagy
a kassai Szent Mihály-kápolnát (oromfalán
kis toronnyal); távolabb, de még a Magyar
Királyság területén a soproni Szentlélektemplomot vagy a zólyomi várkápolnát.
A külföldi példák sorolása helyett inkább
csak azt érdemes kiemelni, hogy az egyhajós, kisméretű kápolnák archetípusa, a párizsi Sainte-Chapelle is oromfalas, és a bécsi
gótikus tervrajzok között is találunk oromfaltervet. Ha a füzéri kápolna sajátos helyzetét is figyelembe vesszük (egy nagyobb
épülettömeg mellé épített kisebb épület,
a nagy tömeggel párhuzamos tetőgerinccel), akkor a Magyar Királyság területéről
a legkézenfekvőbb párhuzam a pozsonyi

ferences templom Szent János-kápolnája,
a szepeshelyi prépostság templomának
oldalkápolnája, a csütörtökhelyi kápolna
és a győri Héderváry-kápolna. Ezek közül
csak a legutóbbi nem oromfalas kialakítású (Szepeshelyen az oromfal elé épült egy
kisebb, kontyolt tetős tömeg, de maga a kápolna oromfalas). Az analógiák ismeretében
tehát az oromfal felé billen a mérleg nyelve,
és a megvalósult tető a döntés helyességét
mutatja: a vár sziluettjének nagyon jót tesz
a kápolna oromfalak közé kifeszített teteje,
ami az építmény fontosságát és hossztengelyét is kellőképpen hangsúlyozza.
Ez a kis építmény gótikus építészetünk
országosan is jelentős emléke, ennek ellenére a legutóbbi időkig tető nélkül állt,
finom kőfaragványait az eső és a fagy
pusztította. A régészeti feltárások során
előkerült kőtöredékek itt lehetővé tették
a csillagboltozat elvi rekonstrukcióját,
amit tényleges rekonstrukció követett.
Mivel a tető nélkül töltött évszázadok során
a déli fal jelentősen elmozdult a függőlegestől, középső része kihasasodott, a régi
geometriát nem lehetett egy az egyben
követni. Osgyáni Vilmos kőrestaurátor ezt
a problémát úgy oldotta fel, hogy a boltozati bordaelemek csatlakozásainál alkalmazott kimozdulásokkal, törésekkel követte le a torzult geometriát, ezzel is jelezve
az új boltozat rekonstruktív voltát. A déli
fal rekonstruált ülőfülkéinél és kvádereinél
is hasonlóan járt el. A kápolna elpusztult
ablakmérműveinek pótlása konkrét leletek
híján analógiák alapján történt: a miskolci avasi templom 15. század végén épült
mérművei szolgáltak mintául.

zépkorinak mutatni, faragott kőburkolatuk
egyértelműen megkülönbözteti őket a régi
falaktól, de ezekre is igaz, amit a tetőről
írtam: úgy teszik ezt, hogy nem képeznek
bántó kontrasztot évszázados társaikkal.
Azt írtam korábban, hogy nem fogom itt
a 20. századi műemléki elveket bemutatni, de egy mondat erejéig fontos kitérni
a Velencei Charta egy sokat idézett, és véleményem szerint gyakran félreértelmezett
helyére. Az idézet így szól: „mindennemű
kiegészítés építészeti alkotásnak minősül,

s mint ilyen, korának jegyeit kell magán viselnie”. Ezt szokták úgy értelmezni, hogy
csak modernista kiegészítés képzelhető el,
de korunk építészete messze nem csak modernista. Rudolf Mihály építészetét tanulmányozva megállapíthatjuk: alkotásai úgy viselik magukon „koruknak jegyeit”, hogy nem
követnek aktuális divatokat (legyenek azok
modernistának vagy organikusnak mondottak). A füzéri vár építészete is ilyen. Különösen jól sikerültek a nagyvonalú faszerkezetek: a palotaszárny egykori (és remélhetőleg
leendő) virágoskertre néző bütühomlokzata,
ami mögött egy, a tűzvédelmi előírások által
megkövetelt elemet, a menekülőlépcsőt sikerült építészetileg úgy elhelyezni-megformálni, hogy az nem gyengíti, hanem éppen
erősíti az építészeti koncepciót; a Rimay-ház
bütüjén lévő lépcsőház; és természetesen
a palotaszárny homlokzata előtt futó fafolyosó és a már említett tetőtér.
Míg az építészeti kialakítást csak dicsérni
tudom, muszáj hozzátennem, hogy személy
szerint a társművészeti programot egy kicsit túlzónak, romanticizálónak érzem; nem
vitatva, hogy megvalósítása igen magas
színvonalú. A tervezői koncepció és a megbízói szándék ugyanakkor érthető és elfogadható: átélhetővé kell tenni, hogy a vár
tulajdonosai – és legalább egyszer maga
a vár is – az országos politikában is fontos szerepet játszottak. Azzal is tisztában
vagyok, hogy kevés olyan ember van, akit
pusztán maga az épület lenyűgöz, a közönség figyelmét jobban megragadják a társművészetek. Az is tény, hogy egy rekonstruált történeti térben nagyon nehéz – sőt
talán lehetetlen – feladat megtalálni azt az
egyensúlyt, ami mindenkinek tetszik.
Ha felmegyünk a padlástérbe, szembetűnik, mi történik akkor, ha nem egy kéz fogja össze az épület kialakításának minden
aspektusát. A hatalmas, osztatlan padlástér a vár egyik legerőteljesebb tere. Nekem
különösen tetszett benne az a lépcső, ami
a kápolna padlására visz fel. Ezt az erőteljes
teret azonban a padlástéri kiállítás tervezője teljességgel oda nem illő, igencsak esetleges, íves, piros paravánokkal szabdalta fel.
Csak remélni tudom, nem véglegesen.
 Tet őt ér i lépc s ő. Fot ó: Rudolf Mihá ly

Főépítészek

 Felsőzsólyomkai pincesor
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Radványi György DLA (1949)
1973

Budapesti Műszaki Egyetem
Építészmérnöki Kar
1998
DLA fokozat
1973–1980 főisk. adjunktus, PMMF
1980–
tanársegéd, BME 		
Középülettervezési Tsz.
1983–
adjunktus, BME 		
Középülettervezési Tsz.
1992–
egyetemi docens, BME,
Középülettervezési Tsz.
1992–2004 tanszékvezető-helyettes, BME,
Középülettervezési Tsz.
2000–2001 megbízott tanszékvezető

› Az ön életében kiemelkedő szerepe van
a tanításnak, a pedagógiai szemlélet főépítészi munkájában is megnyilatkozik.
Kik voltak a mesterei, és hogyan alakult ki
szoros viszonya az egyetemi katedrával?

FŐÉPÍTÉSZEK
S át or a ljaú jhely, Fü z ér
Radványi György DLA
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Egyetemi tanulmányaim során rám legnagyobb hatással Hofer Miklós professzorom volt a Középülettervezési Tanszéken.
Szívesen emlékszem Kuba Gellért tanár úr
ipartanszéki konzultációira, ő bátorított
rajzban és akvarellekben érlelt részletek
kidolgozására, és rengeteget jelentettek
Pattantyús-Ábrahám Ádám tanár úr szemléletformáló, alapos szerkezeti konzultációi. Vele azután később is igen szoros szakmai, baráti kapcsolat alakult közöttünk,
legkedvesebb munkáimat segítette statikus tervezőként. Az egyetemi évek után
jött a mélyvíz. 1973-ban végeztem, majd
rögtön Pécsre hívtak tanítani az akkor induló Pollack Mihály Műszaki Főiskolára.
Nem lehetek eléggé hálás a sorsnak, hogy
belecsöppenhettem a város életébe, amelyet áthatott a Pécsi Műhely intenzív szelleme. Első tervezési feladataim történelmi
környezetbe készültek. E munkák során
számos neves iparművésszel kerültem
közvetlen kapcsolatba, fantasztikus légkörben éltem. Három évvel a diploma után
ösztöndíjjal mehettem Franciaországba,
a marseille-i építészkarra. Paul Quintrand
tanszékvezetőmnek köszönhető, hogy

ajánlásával eljutottam a legjobb építésziskolákba, a legjelesebb építészirodákba, a legnevesebb építészekhez (Bernard
Duprat, Françoise-Hélène Jourda, Gilles
Perraudin, Jean Prouvé, Jean Renaudie,
Ricardo Bofill), a 70-es évek második felének sztárépítészeit hallgattam, felejthetetlen időt tölthettem André Wogenscky
irányítása alatt a Le Corbusier Alapítvány
archívumában, ami óriási élmény volt.
Ezek a találkozások voltak a „mestereim”.
Hazatérésemet követően sokat hasznosítottam tanulmányaimból, ebben a főiskola is támogatott. Egy főiskolai tervező
teammel rengeteget pályáztunk, nagy
örömömre Hofer Miklós mellett is dolgozhattam különböző pályázatokon. Azt,
amit építészi nevelés terén kapni lehet,
tőle kaptam. A későbbi találkozások közül
kiemelném Plesz Antallal való kapcsolatomat, akihez sok kedves emlék fűz. Vannak
építésziskolák, műhelyek, sokan − kitanulva a mester minden fogását − egy építész
mellett érnek be, majd kialakítják saját
világukat. Én inkább a tanításra voltam ráhangolódva, és a továbblépéshez ezek a találkozások segítettek hozzá. A tanításban
találtam meg az igazán nekem való terepet:
inspirált, hogy kinek-kinek a kibontakozásához hozzáadhassak valamit. Emellett
pedig megszólaltam, ahol tudtam, ezért
kapott fontos szerepet a főépítészkedés.

2014–
címzetes egyetemi tanár, BME
1990–
a francia nyelvű képzés kari felelőse
1982–2007 meghívott előadó,
BCE Táj- és Kertépítészeti Kar
2006–
2007–
2008–

Sátoraljaújhely főépítésze
Füzér főépítésze
Tokaj-Hegyalja Világörökségi
Tervtanács tagja

1998
2008
2010
2015

Ybl-díj
Sátoraljaújhely díszpolgára
Möller István Jubileumi Emlékérem
Magyar Művészeti Akadémia
Építőművészeti díj

› Vonható-e párhuzam egy egyetemi konzultáció és a főépítészi közreműködés között?
Egy komplex terv esetében nekem, mint
oktatónak végig kell vezetnem a hallgatót
azon az úton, amelyet a tervvel be kell járnia. Ezért lesz az az ő saját terve és nem
az enyém. A főépítésszel való beszélgetés
már a való élet terepe, egy szakmai, bizalmi konzultáció, figyelembe véve a hivatal
elvárásait. Egy főépítésznek a jogszabályokban jártasnak, jogszabályi olvasatban
biztosnak kell lennie, de a száraz jogszabályokon alapuló vélemény nem útmutató
jellegű. Szabadságot kell adni a keretekhez, és az egyes helyi keretek és lelkületek közötti különbségeket kell észrevenni.
Ebben van szerepe a rávezető konzultációnak. Csak tiltással, kompromisszum nélkül
nem megy. Igaz, hogy ez már az egyetemi
nyelvezettől eltérő dialógus, amelyet másképpen kell bonyolítani. Ebbe bele kell tanulni.
Az építésügyben megindult új szabályozás
során formálódnak, rendeződnek a sorok,
és egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a településképi szempontok. Ma a tervezőé a legnagyobb felelősség. Egy ilyen rendszerben a
főépítésznek közvetítő, segítő feladata van,
amelyhez folyamatos konzultációs jelenlétre
van szükség. Tokaj-Hegyalja világörökségi
területén sikerült ezt megszervezni: minden
településhez konzultációs építészi kört rendelt a tokaj-hegyaljai világörökségi bizottság.
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 Belváros a nagytemplommal
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 A Városháza

Sátoraljaújhely polgármestere: vállaljam
el a főépítészi tisztséget. Örömmel mondtam igent, azzal a feltétellel, hogy megvárjuk, amíg végigfut a széphalmi munka.
Megbízottként vállaltam el a főépítészi
státuszt, eleinte heti egy, majd igény szerinti időbeosztással.

› Nem sokkal azután Füzérről is érkezett
egy felkérés.

› Bő egy évtizede Sátoraljaújhely város és
Füzér község főépítésze, tevékenységét
2008-ban Sátoraljaújhely városa díszpolgári címmel ismerte el. Hogyan kezdődött
megbízatása?
Sátoraljaújhelyhez családi kötelék fűz.
Anyai dédapám egykor a helyi iskola
igazgatótanítója volt, munkájának elismeréséül kapott lehetőséget a piarista
templommal szemközti telken a máig
meglévő családi otthon építésére. Nagyanyánk Kassán ismerte meg nagyapánkat,
a történelem viharai folytán határon kívül
rekedtek… Az újhelyi ház azonban megmaradt, őrizzük; jómagam pedig mindig
is követtem a város sorsának alakulását.
Műegyetemi tanárként rendszeresen vittem magyar és − a francia nyelvű képzés
felelőseként – francia hallgatókat Zemplénbe. Mivel elég távoli célpontról van szó,
ezek rendszerint hosszabb tanulmányi
kirándulások voltak, melyek a város behatóbb megismerésére adtak lehetőséget.
Korábban nem a mai rend szerint zajlott
a komplex tervezés folyamata. A tanár
megtalálta a maga érdeklődési területéhez
legközelebb eső programot, amelyet lehetőségként felkínált a hallgatóknak. Sok
újhelyi terv készült, ezeket mint ötleteket
– készítőjüket nevesítve – az önkormányzat számon tartotta. A későbbiekben ezek
a tervek esetleg komolyabb turisztikai

fejlesztést megalapozó tanulmányokként
szolgáltak. Egy ilyen fantasztikus hallgatói kiránduláshoz kötődik a Magyar Nyelv
Múzeumának megbízása is. Széphalmon
maga a múzeum igazgatója vezetett végig
bennünket, miközben megfogalmazódott
az igény a Kazinczy emlékét továbbvivő,
a magyar nyelvi mozgalmakat évente befogadó intézmény építészeti programjának
megalkotására. Már engedélyezés alatt
volt a terv, viszonylag sok nehézséggel,
amikor megkeresett Szamosvölgyi Péter,

 A Kossuth tér a Nagytemplommal
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A Sátoraljaújhelyben elindult munkák
nyomán kerestek meg Füzérről, hogy a fejlesztési elképzeléseik összehangolásához
szeretnének felkérni főépítésznek. Eleinte
képtelenségnek tűnt a két megbízatást időben összeilleszteni, végül a polgármester
felajánlotta, hogy akár szombaton is mehetek… Ekkor még élt édesanyánk, így vele
tölthettem a hétvégéknek egy részét, őt
pedig megnyugtatta, hogy a fia nagyrészt
hivatalból van ott, és nem a családjától
rabolja el. Harmonikusan sikerült megoldani az ingázást családom támogatásával.
Örömömre ők is szeretnek ott lenni.

› Milyen feladatai voltak Füzéren?
A feladatok súlya alatt derült ki számomra, hogy nem csupán egy rendezési tervet
kell felülvizsgálni, hanem fel is kell térképeznem, hogy az adott közösségen belül
kinek, milyen gondjai vannak. Mindehhez
a korábbi városépítési stúdiumokat mes�-

sze meghaladó elmélyedésre volt szükség, hogy az érintett rendeleti körökbe
megfelelő szinten belelássak, és így rövid,
érdemi hozzászólásokra és elfogadható
időn belüli korrekciókra nyíljon lehetőségem. Akkor még rugalmasabb kezelésre
volt lehetőség a településrendezés terén,
ma már akár fél évet is igénybe vehet egy
ilyen procedúra, ha egyáltalán lehetőség
adódik a javításra.

› Hogyan fogadták a helyi tervezők az ön
főépítészi munkáját, a már említett konzultációs lehetőségeket? Ismerték ezt a
metódust, esetleg az elődje is alkalmazta?
Előttem főmérnöke volt a városnak, aki
otthon volt az igazgatás vonalán a dolgok
napi rendezési szintjét kereső hozzáállással. Élő adattárként kezelte az egész várost, gyorsan, nagyvonalúan oldotta meg
az épp felmerülő problémákat. Ez a szabályozási terveken is látszott. Hihetetlen
jó helyzetben voltam: a város fiatal, meghatározó tervezői között egykori egyetemi
tanítványaim dolgoztak. A folyamatban
lévő munkák során megismert kollégákkal
pedig nagyon szerencsés helyzetek hoztak
össze. Szinte egyszerre kerestük egymást:
én kerestem a találkozási lehetőséget
a városban tervezőkkel, de ők is felkerestek.
A hivatalom nem úgy nézett ki, mint az egyetemen, ahol megörökölhettem Weichinger
professzor úr szobáját, és ott élhettem
önálló egyetemi életemet. Itt egy hivatalvezetővel osztoztam egy irodán mint
megbízott. Aki hozzám bekopogtatott,
az tulajdonképpen az építéshatósági osztályra jött, és ez volt az érdekes, hiszen
a hatóság és a főépítész két külön világ…
A főépítész nem hatóságként van jelen
egy város életében, véleményformálóként és tanácsadóként kell segítenie
a munkát. A közös iroda végül érdekes és
jó légkört eredményezett.

› Voltak viharos időszakok?
A konzultációra az ember nagyon sok
energiát fordít. Azt nem mondom, hogy
nincsenek viharos időszakok, de úgy vélem, mindenki érezhette, hogy mindig
az adott ügy továbbsegítéséről volt szó.
Volt, hogy a hivatallal kerültem konfliktusba. Néhány esetben, védve a településképet és a helyi értékeket, éltem főépítészi
vétójogommal. Előfordult, hogy az ügy
bíróságra került, ahol végül az építtető
nyert. Ezeket a helyzeteket is meg kell
tanulni kezelni. Ma már anekdotaként emlegetik azt az esetet, amikor egy felújítás
során nem értettem egyet az alkalmazott
burkolattal, sem épületfizikai, sem esztétikai szempontból. Az előzményeken okulva állásfoglalásomban kiemeltem, hogy
ugyan kifogást nem emelek, de amint eléri
az egy négyzetmétert a lepotyogó elemek
mértéke, akkor az épületen javító-felújító
munkát nem lehet végezni, hanem a főépítészi véleményben leírtak szerint, az eredeti homlokzati megoldást kell helyreállítani. Természetesen elkezdtek potyogni
az elemek. Ezzel a fogással pedig érvényt
lehetett szerezni az eredeti szándéknak.

vasat. Gondoljunk bele, hogy a város,
a település vezetése van döntési helyzetben, neki kell összefognia mindazt, ami
a ma és a jövőben ott élőknek biztonságot
és perspektívát tud nyújtani. Hogy ennek
feltételeit milyen módon, milyen eszközökkel sikerül megteremteni, ennek csak egy
részébe tudunk belefolyni, éppen ezért
ezek a dialógusok nem mindig egyszerűek.
A városvezetés és a szakmai dolgok úgy
haladnak, akár a sílécek: hol az egyik, hol
a másik kerül előrébb, de egy lendülettel
és a kijelölt irányba kell mozdulniuk. Általános, hogy bizonyos feladatokra nagyon
rövid idő alatt kell válaszolni. Sátoraljaújhely számára sikeres volt az iparterület
kialakítása, befektetők jöttek, munkahelyek teremtődtek. Azt azonban látni kell,
hogy a befektetők elsősorban munkaerőt
és kedvező megtérülést keresnek. Éppen
ezért a városnak határvonalat kell húznia: mi az a rendeltetés vagy architektúra,
aminek itt helye lehet. Egy ilyen helyzettel
szembesülve óriás-műlesiklásban van az
ember, amikor különösen nehéz az irányt
tartani. Persze nincs ez mindennap így.

› Az eddigiek alapján érezhető, hogy
a polgármesterek értették és értékelték
a munkáját.
Többször voltam ösztöndíjjal Franciaországban. Ottani barátaimmal beszélgetve szóba került főépítészi működésem. A
szó megfelelő fordításán dilemmázva rá
kellett jönnöm, hogy ez nem más, mint a
polgármester főtanácsadója. Ha ezt szó
szerint vesszük, és valaki ebben a formában tudja magát elfogadtatni, kapcsolatot
kialakítani egy településsel, akkor meggyőződésem, hogy eredményes lesz, mert
szerepe a helyén van. Ez persze kölcsönös
kell hogy legyen. Sokszor nem biztos, hogy
első körben érvényesíthető a szakmai ol-

 A pálos-piarista templom

› Sikerült ezt a gondolatot érvényesíteni,
eredményeket elérni?
Azt gondolom, hogy – nem terhes kompromisszumokkal – igen. Nehéz volt ellenállni
a raktáráruházaknak, le kellett választani

 A Kossuth tér a Városházával
 
Részletképzés és kompozíció
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egy területet, ahol ez konfliktusmentesen
megvalósítható. Ráadásul a tulajdonosi
viszonyok többször változnak. Szerencsés, ha a szabályozások előrelátóak,
és a megkívánt és a megengedett között
megtalálják az egyensúlyt. Sátoraljaújhely
fontos közigazgatási és kereskedelmi központ volt, ennek köszönhetően vívta ki
előkelő státuszát a múlt század elejére.
A városvezetés jól látta, hogy az egyensúly
érdekében megengedhetetlen, hogy a belső
területek szétrobbanjanak a nagy felületű
kereskedőlétesítmények miatt. A jelenlegi területen is megtalálták számításaikat
a kereskedők, csakúgy, mint a belső területek kis üzletei – ez pedig mindent igazol.

› Milyen jelentős változások történtek
a város életében az elmúlt húsz évben?
Az elmúlt húsz év csak változásokról szól:
megújultak, korszerűsödtek a legjelentősebb közintézmények, megújultak jelentősebb műemlékek, megkezdődött a vár feltárása, köztéri alkotásokkal gazdagodott
a város. Kiépült az árvízvédelmi rendszer,
elkészült a közműhálózatok és az úthálózat jelentős részének korszerűsítése, ipari
park épült. Kialakulóban egy új kereskedelmi központ, szállodai férőhelyek bővültek. Folynak a lakóépületek energetikai
korszerűsítései. A régió legjelentősebb
sport- és szabadidős fejlesztései zajlanak a Magas-hegyen. Rendkívül sikeresek
a hagyományosnak számító Sátoraljaújhelyhez kötődő rendezvények, gazdag és
sokszínű a kulturális élet. A közintézményekben, közterületekben rejlő adottságokra alapozva, a városvezetés fáradhatatlan munkálkodása eredményeként
állandó, vagy egyre növekvő látogatottságot vonzó programok, az azokhoz tartozó
közönségkiszolgáló létesítmények fejlesztései rendre új feladatokat jelentenek.
Ugyanakkor a legnagyobb horderejű intézkedés az átmenő forgalom megszüntetése
volt. Ennek előkészítése még idekerülésem előtt elindult, de a megvalósítás már
a megbízatásom idejére esett. Roppant
nehéz volt menedzselnie a városnak ezt
az időszakot. Sok kereskedőnek ez a változás megnehezítette az életét, profilt váltott,
vagy fel kellett adnia üzletét a megváltozott

forgalmi viszonyok miatt. Nem volt felhőtlen
időszak, de mára már mindenki áthangolódott a forgalommentes városközpontra.
Az itt élők rájöttek, hogy ez egy egészen más –
tisztább, élhetőbb − életteret eredményezett.

› Miként lehet átvészelni egy ilyen időszakot?
Föl kell tudni készíteni egy ilyen változásra a település összes lakóját, hogy ne
egyfajta beletörődéssel fogadják a terveket, mert abban mindig ott vannak az
ellenhangok, hanem érezzék úgy, hogy
cselekvő részesei a folyamatnak. Ehhez
megfelelő szakember kell, és erre a települések nagy része ma még nem készült
fel. Éppen ezért a várható változásokat és ezek hatásait nem igazán tudják
kézben tartani. Sátoraljaújhelyen mind
a polgármester, mind az alpolgármester és titkársága nagyon aktív volt,
a lakossági tájékoztatás jól működött.
Ráadásul itt egy településszövetségről van
szó, melyet Sátoraljaújhely, Széphalom,
Károlyfalva és Rudabányácska alkotnak,
sajátos, önálló világgal. Megtartani valamiféle önállóságot és jó szellemben kezelni az összetartozást: komoly feladat.
A hovatartozás fontosságát jól példázza az utcatáblák helyi rendszere: a sátoraljaújhelyi címer mellett megjelenik
az adott települési címer, az adott történelmi városrész neve, végül az utcanév.

› Miből tud építkezni a település? Mennyire
jelentős a munkaerő-elvándorlás, megtartó erő-e a szőlőművelés?
A borászat és a borkereskedés ma is jelentős szegmens. Valamikor Sátoraljaújhely
a borforgalmazás északi központja volt.
Egyik komoly létesítménye a jelenleg romos állapotú, de a közeljövőben helyreállítani kívánt Bortemplom, azaz az egykori
Állami Közpince. Az épület 1913-ban épült
Váczy-Hübschl Kálmán tervei szerint;
igaz, korábban sokáig Toroczkai Wigand
Edének tulajdonították. A nagy filoxérajárványt követően, óriási állami beavatkozásként a helyreálló borforgalmazáshoz
kötődő feladatokat volt hivatott összefogni. A közel háromezer négyzetméteres pince, a château-szerű kereskedelmi központ
közvetlen iparivágány-csatlakozással rendelkezett, laborokkal, díszes árverési teremmel. Az intézmény a történelem viharaiban elhalt ugyan, de mint háttér, ma is
fontos továbbélési lehetőség, melynek felélesztésén dolgoznak tulajdonosai: a történelmi emlékek és értékek iránt elkötelezett, az együttes megmentéséért fellépő
tulajdonos és az időközben örvendetesen
tulajdonba lépett önkormányzat. Az ipari
park gyártócsarnokaiban működő cégek
a környék jelentős munkaadói. Mindemellett igen komoly középiskolai élet zajlik
itt többnyelvű és szakirányú képzéssel,

› A város először a trianoni, majd a II. világháborút lezáró békediktátum következtében külső területei egy részét elveszítette, vasúti csomópontból perifériára
került végállomás, határváros lett. A rendszerváltás milyen hatással volt a település
társadalmi életére?
A rendszerváltozást követően a piarista rend megkapta a lehetőséget egykori
iskolaközpontjának visszavételére, ám
kapacitás hiányában csak a rendi életet és a kollégiumot tudták újraindítani,
az iskola működtetését nem vállalták.
A város lelki életében ez, valamint a határnyitás nagy fellendülést hozott, erős
közösség szerveződött a templom köré.
Ami a hitéletet illeti, Sátoraljaújhelyben
kiemelkedően fontos szerepe van a római
katolikus egyháznak, a görög katolikus
hívek közösségének, a református egy Magas-hegyi f almás zóközpont . Építés zet : Radványi György, 2015, fotó: Radványi Mihály
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és alakulóban van a felsőfokú képzés,
mely a várost igen jó helyzetbe hozza.
Az új idők fejlesztései nyomán előrelépést
jelentenek a turisztikai vonzerőt növelő
beruházások. Valamikor nagy élet volt
a Magas-hegyen. Síterepe ugyan nem számít a legnagyobbnak és a leghosszabbnak,
de nehézségi fokát tekintve embert próbáló.
Mára rátelepültek különböző szabadidős
attrakciók (libegő, bobpálya, téli-nyári sípálya, kalandpark, hófánkpálya kilátó, kabinos
kötélpálya, átcsúszók, falmászóközpont,
korcsolyapálya, tanösvény), amelyek nagyszámú látogatót vonzanak. Fontos új fejezet
nyílik a város életében a vár feltárása révén.
A kulturális fejlesztések pedig a vendéglátásra és a szálláshelyekre is hatással vannak.

háznak. Egykor jelentős szerepet játszott
a zsidóság, melynek mind a kereskedelemre, mind pedig a városfejlesztésre
roppant erőteljes hatása volt. Mára helyi
hitélet alig van, de minden évben jelentős
időszak a város életében a csodarabbi
sírjának látogatása a régi zsidó temetőben. Veszteség a település számára, hogy
a valamikori nagy zsinagóga elpusztult,
a kis zsinagóga összeomlott, felújítását
végül a város kezdeményezte. Példa ez
a város teljes szellemiségét felvállaló önkormányzati gondolkodásra.

› Milyen hiányosságai vannak a városnak?
Egy nagy hiánya van: a tömegközlekedés. Távolsági buszok mennek át Újhelyen,
a kisvasutat sajnos felszámolták 1980-ban.
A Hegyközt és a Bodrogközt összefogó
kisvasút hallatlan forgalmat bonyolított
a piacozás háttereként, s ezt a buszközlekedés nem tudta pótolni. A kisvasút
nyomvonalának egy része a városközpont
rekonstrukciója során összefogott egybefüggő térsorral és a kerékpárúttal végképp
eltűnt. A Hegyköz – így Füzér is – a kisvasút vesztese: egykor Füzérkomlósig járt
a kisvasút, ahonnan már csak egy „sétányira” volt Füzér. Alapvető fejlesztésre
lenne szükség már a füzéri vár rekonstrukciója okán is, de a környező településekkel
összefogva, társulásokban működve. Fontosnak tartom még a zöld területek kezelésének kérdését. A településeken országos
szinten sem értük el, hogy a főkertésznek
valós szerepe, a zöld területeknek gazdája legyen. Nincs eszköz még a kezünkben,
hogy – egy újhelyi példával éljek – egy

matuzsálem korú fenyőt megmentsünk
a kivágástól, ha a másik oldalon áll egy
szakértői vélemény, miszerint káros lehet
a szomszédos épületekre, noha erre több
megoldás is létezne. Érdekesség, hogy
az egyik legelső környezetvédelmi törvényünk éppen Zemplénhez kötődik. A füzéri Remete-hegy környékének prosperáló
tevékenysége volt az üveg- és porcelánkészítéshez nélkülözhetetlen hamuzsírfőzés, melyhez számlálatlanul vágták ki
az erdő fáit. Ezt egy Mária Terézia korabeli
rendelet állította le, mely egyfajta arányra hívja föl a figyelmet. Ma az országban
rengeteg erdész, területét jól kézben tartó gazdászember, szőlőtulajdonos van.
Mégis azt látjuk, hogy a városi köztereket, településképileg fontos fasorokat és
a vidék képét meghatározó táji egységeket
tulajdonképpen nem tartja kézben senki.
A Kertészeti Egyetem jó táborokat szervez, remek hallgatói dolgozatok születnek,
és a kormányhivatalnak is törekvése, hogy
egy tájképvédelmi program elkészüljön,
de ez ma még nincs megfelelően kezelve.
Hiába a számos „Tiszta udvar, rendes ház”,
vagy a „Virágos város” díjak sora, ez ma
még hiányzik a közgondolkodásból.

› Főépítészként mi a véleménye a füzéri vár
rekonstrukciójáról?
Kellenek ezek a példák, a „nekünk a romok jutottak” helyett igenis helyben meg
lehet mutatni azt az egykori gazdagságot,
amelynek konkrét vizuális megtapasztalásáért eddig külföldre kellett utazni.
Ha túl leszünk már a sokadik ilyen munkán, akkor el lehet gondolkodni, hogy

 Bortemplom, egykori Állami Közpince.
Építész: Váczy-Hübschl Kálmán, 1913
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milyen eszközökkel lehet még dolgozni.
Füzér esetében van egy alsó és egy felső
vár. Két különböző nyelvezettel, különböző szemlélettel és építészeti eszköztárral
készültek, ami azt mutatja, hogy bizony
igen sok olvasatban lehet a dolgokról beszélni. A vár az 1600-as évek második fele
óta romként volt ismert. Megható pillanat volt, amikor a kapunyitás alkalmával
ketten is képviseltették magukat egykori birtokosai, a Perényiek és a Károlyiak
közül. Ők maguk tárták ki elsőként a két
kapuszárnyat. Kárpótlás és egyfajta elégtétel ez, hiszen kiradírozták az életünkből
ezt a kort és megtapasztalható emlékeit.
A füzéri képviselő-testület Horváth Jenő
polgármester vezetésével még a szélfútta
várkápolnában tette le esküjét, mert ezt
a helyszínt érezte hitelesnek. Aki odafigyelt erre, az a kétkedő hangok ellenére
meghallotta ennek az üzenetét. Füzér
polgármestere nemcsak főépítészt alkalmazott, hanem egy kis településfejlesztési irodát épített fel a céljai érdekében.
A füzéri várról – a több évtizedes feltárási
időszaknak, leletekben gazdag régészeti kutatásoknak köszönhetően – értékes
anyag s részletes, pontos inventáriumok
álltak rendelkezésre. Ezek alapján készült
egy ismeretterjesztő célú elméleti rekonstrukció Kelemen Bálint, Mehrl Nándor
gondozásában, Oltai Péter, Simon Zoltán,
Mlakár Viktor, Szekér György konzultációi mellett, ami azután – sajnos nem teljes pontossággal – a várépítés alapjául
szolgált. Természetesen a leírásokat nem
lehet tervekkel azonos értékűen kezelni, azonban érzékeny olvasatuk nyomán
egy feltételezhető képről szólnak, s a
történelmi képre „éhes” olvasó számá-

ra élmény ezt megtapasztalni! Szükség
volt erre az élményre, különösen azért
is, mert közel 100 évvel ezelőtt már kezdeményezték a jó füzériek a vár feltárását, helyreállítását. Látni kell azt is, hogy
a település a vár minden apró fejlesztését
eddig is bekapcsolta, kihasználta rendezvényeihez, élő helyszínné varázsolva azt.
Mára elkészült az alsó vár a felvonóhíddal,
a falépcső a sziklalépcső felett, a teljes
közműellátás, a felső vár, a déli várbástya,
valamint a Vár-hegy körül vezető, természeti látványosságokat feltáró sziklagyeplátogató ösvény, a várparkoló. Maradtak
persze feladatok: a vár teljes körű hasznosításához tartozó épületek helyreállítása, a fogadó létesítmények, a várudvar kialakítása a felső várban, valamint a felső
vár közvetlen megközelíthetősége, a vár
felé vezető út derekán található várpincék
feltárása, hasznosítása. Mindez már a vár
mai rendeltetésre hangolásáról, így többről, másról is szól, mint arról, hogy melyik
lehetséges történelmi képet ragadták meg
a 2010-es évek derekának várépítői.

› Mi a véleménye a helyben történő tervezésről? Összeférhetetlen-e a főépítészi
státusszal, vagy éppen hogy a mintaadás
legjobb eszköze?
Néhány helyi feladatot elvállal az irodánk, de nem ez tölti ki tervezői praxisomat. Szívesen kapcsolódom be a fejlesztési feladatokba. Például az újhelyi
falmászóközpont előzménye egy tanítványom, Horváth Katalin remek komplex terve volt. Nem utasítom el mereven
a helyi megkereséseket, de nem az első
helyre teszem őket. Sátoraljaújhelyen ezt
következetesen be is tudom tartani, Füzér
esetén viszont többször engedtem a kérésnek, hogy kisebb feladatokba belevonjanak, elsősorban az idő szorítása miatt.
Ennek ellenére úgy érzem, ott is sikerült
megtalálni az egészséges egyensúlyt.

Főépítészként az ilyen tervezések során
egyértelműen letettem a voksomat a régi
és az új viszonyát illetően. Sok olyan feladat van, ami többek kezén átfut, mire
sok év múlva pályázati támogatást kap.
Ilyen esetben mindig előkerestetem az
előzményeket. Amennyiben a tervező eredeti elképzelése az aktuális céllal egyező irányú, biztosítom számára a terepet.
Szakmailag ezzel többet adhatok, mint ha
egyszerűen átvennénk a munkát. Ha van
olyan feladat, amiben az ötlettől fogva
jelen vagyok, akkor az az egész munkafolyamatra kiterjedő jelenlétet kíván.

› Aktív főépítészként és oktatóként rendszeresen bevonja a hallgatókat a munkába?
A komplex tervezési feladatokon túl a széphalmi emlékcsarnok rekonstrukciójakor
a hallgatókkal mértük fel a kézműves munkákat a Részletképzés és kompozíció tárgy
keretében. A nyári gyakorlatok, felmérő
táborok során Sátoraljaújhelyben számos, Füzéren szinte valamennyi házat felmérték a hallgatók, beleértve a kapukat,
faragott díszeket, öntöttvas munkákat.
Sok értékes hallgatói terv készült, például
turisztikai fejlesztésekre, erdei iskolára,
a malmokra, lovagitorna-pályára, kilátóra,
menedékházra vagy fürdőre.

› Mit ajánlana a főépítészi hivatásra
kacsingató fiataloknak?
Feladataimat akkor oldottam meg, ha elmondhatom: sikerült. Ezt azonban nem
lehet csak hivatalból intézni! Egyik legkedvesebb, a főépítészkedéshez kötődő
élményem volt, amikor így szólítottak
meg: „De jó, hogy itthon tetszik lenni!”
Ha egy ember azon a szinten szeretne
belefolyni egy település életébe, amit
elvárnak a polgármester tanácsadójától,
egy ilyen visszajelzés megerősíti. Mindenkinek azt ajánlom, ha van rá lehetősége,
vállalja el ezt a feladatot!

IN T E RV IE W W I T H M A S T E R A RCHI T EC T GYÖRGY R A DVÁ N Y I
In addition to his work in architecture, György Radványi is also active as a teacher. Education is an integral part of his approach as Master Architect in Sátoraljaújhely,
the once-prosperous trading town of Hegyalja. As a recognition of his work, including such project as the Museum of Hungarian Language, he was awarded with honorary
citizenship of the town. In his opinion, it is the duty of Master Architects to serve as opinion leaders and consultants to the community.
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Széphalom már a reformkor óta zarándokhely, a magyar nyelv és kultúra iránti
elkötelezettség, a cselekvő hazaszeretet
jelképes helye. Itt élt és dolgozott negyedszázadon át, 1806-tól haláláig, 1831-ig
Kazinczy Ferenc, a magyar irodalmi stílus
megújításának, az önálló, független magyar szépirodalom megteremtésének legkiemelkedőbb alakja. „…szent hely, szent
az öreg miatt, kinek ott van háza és sírhalma. Kötelessége volna minden magyarnak
életében legalább egyszer oda zarándokolnia, mint a mohamedánnak Mekkába…”
– írta Petőfi Sándor Széphalomról 1847ben, amikor elzarándokolt Kazinczy Ferenc
sírjához. Nem fogadta pedig szép látvány, a kertet elhanyagolt állapotban
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találta, a Kazinczy-házból pálinkafőző
lett. A nagy író születésének 100. évfordulóján aztán megkezdődött az emlékhely rendbetétele, és minthogy a kúriát
már nem lehetett megmenteni, helyére
1873-ra felépült a neoklasszicista stílusú
Kazinczy Emlékcsarnok. Az 5,4 hektáros
kert százados fákkal, gazdag élővilággal
gyönyörű természeti környezetet, kies
tájat kínál az ide látogatónak. Itt nyílt
meg 2008. április 23-án (Pásztor Emil
nyelvész gondolata nyomán) a Radványi György Ybl-díjas építész által tervezett, Európában egyedülálló intézmény.
A közgyűjtemény 2013-tól a Petőfi Irodalmi Múzeum egyik főosztálya.
A széphalmi nyelvmúzeum alapja egy
eszme, a „nyelvében él a nemzet” reformkori gondolata, az a meggyőződés, hogy
a nemzeti nyelv a nemzeti lét hajléka.
Kováts Dániel így fogalmazta meg a nyelvmúzeum küldetését: „…a magyar nyelv
az egész világ magyarságának közös tulajdona: őseinké, a miénk, az utódainké.
Az intézmény tehát nemzeti múltunk és
jelenünk kincsestárának bemutatásával
hasznosan szolgálhatja anyanyelvünk,
nemzeti művelődésünk, nemzeti emelkedésünk ügyét. (…) …küldetése, hogy
a hely adottságait, a genius loci kisugár-

Országépítő 2016|02

zását is hasznosítva a magyar nemzeti
műveltség egyik alapértékét, az anyanyelvi kultúrát közvetítse az érdeklődőkhöz.”
Széphalom Kazinczy örökségének ápolója és közvetítője. A nagy nyelvújító élete
példa lehet minden magyar számára: egy
olyan kulturális életforma, amelynek alapvető cselekedete a művelődés, az önművelés és mások művelése.
A múzeum két fő célja a nyelvi-irodalmi hagyományok megismertetése és az
anyanyelvi ismeretterjesztés, a tudatos
nyelvhasználatra nevelés. A Magyar
Nyelv Múzeuma a nyelvet úgy mutatja
meg, ahogyan az életünkben jelen van,
ahogyan azt ezer meg ezer szállal átszövi, ezért a kiállításokban megjelennek
a társtudományok (az irodalom, történelem, néprajz, lélektan, szociológia).
„A nyelv olyan, mint az ég íve a maga
egymásbafutó színeinek gyönyörű játékával” – írta Kazinczy Ferenc. A Magyar
Nyelv Múzeuma ezt a sokszínűséget kívánja megmutatni, folyamatosan jelez-

ve, hogy a nyelv minden életterületünkön jelen van. A nyelv nemcsak formai,
jelentésbeli és stilisztikai lehetőségeinek
gazdagságával hat ránk, hanem egész létezésünk egyik legmeghatározóbb jelensége. A nyelv lélek és fizika (vallomás és
hangszalagmozgás), múlt, jelen és jövő
(tapasztalat, történelem és folyamatos
változás), ismeret és rejtély (tudás, akarat és a titkok titka), művészet (irodalom,
ének és zene), játék és öröm (nyelvi játék
és humor), a nyelv gyermeké és felnőtté,
közös, a miénk: mi magunk vagyunk.
A Magyar Nyelv Múzeuma egyedi küldetésű intézmény a hazai múzeumi és
közművelődési rendszerben. Különleges
összetettség jellemzi, egyszerre tölti be
a közgyűjtemény, a kiállítóhely, a nemzeti
emlékhely, a közösségi tér és a közművelődési (nyelvművelődési) központ szerepét.
A magyar nyelv háza 11 kiállítást (állandó és
időszakos tárlatokat) kínál, évente több tízezer látogatót fogad, számos rendezvényt
szervez. Az épületnek része egy kiemelhe-

tő színpad és egy száz férőhelyes nézőtér,
így a nyelvmúzeum alkalmas konferenciák, előadóestek, színielőadások, hangversenyek, filmvetítések megrendezésére.
Az intézmény a magyar anyanyelvi múzeum
pedagógiai központja, minden korosztály
számára kínál foglalkozásokat, interaktív
előadásokat, az óvodásoktól a felnőttekig.
Az elmúlt években folyamatosan erősödött
a múzeumpedagógiai tevékenységünk,
ennek egyik legfőbb bizonyítéka, hogy
A Magyar Nyelv Múzeuma 2015-ben megkapta a Múzeumpedagógiai Nívódíjat.
Széphalom a magyar nyelvvel való tudatos
törődés évszázados hagyományának folytatója. Az írástudók felelősségével valljuk,
hogy a kimondott és leírt szónak erkölcsi
tétje is van. „Bennünk hazaszeretet lobog, s ennek egy része a nyelv szeretete”
– mondjuk Kazinczyval, akinek munkája
révén az 1800-as évek első két évtizedében
Széphalom a magyar Weimar lett. Azért
dolgozunk, hogy ez a jelenben is így legyen.


Légi fotó 1944-ből.
Forrás: HM Zrínyi Térképészeti
és Kommunikációs Szolgáltató
Nonprofit Kft.
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MIÉRT KELL ÚJJÁÉPÍTENI
A BUDAI VÁRPALOTÁT?
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– Kerekasztal-beszélgetés
P o t z n e r F e r e n c , d r . R o s t á s P é t e r, V a r g a - Ö t v ö s B é l a , D é v é n y i S á n d o r, C s ó k a B a l á z s
A budai Vár a magyar nemzet szimbolikus helyszíne, identitásának szerves része,
a magyar államiság sorsdöntő eseményeinek színtere, nemzeti, kulturális, valamint
polgári, állami intézményeknek otthont adó terület. Egyedülállóan összetett
történelmi városi környezettel rendelkezik, a világörökség része. Teljes kiépülése
nem sokkal az I. világháború kitörése előtt fejeződött be. A II. világháború és az azt
követő, megkérdőjelezhető helyreállítások pusztításai következtében a Várnegyed
máig sok sebből vérzik, melynek gyógyítása évtizedek óta húzódik. A negyed méltó
helyreállítására és a terület fejlesztésére 2012-ben tanulmányterv készült a Közti
generáltervezésében A Budai Várnegyed hosszú távú (25 évre szóló) fejlesztésének
stratégiai terve címmel. A munkafolyamat vezetője, az építészeti tanulmányterv és
a beépítési tervek vezető tervezője Potzner Ferenc, az ingatlanfejlesztési stratégia
kidolgozója Varga-Ötvös Béla volt. Mindketten évtizedek óta foglalkoznak a területtel.
A kormány a tanulmányterv megállapításaira is alapozva 2014-ben döntött a budai
Vár megújítását célzó, több cikluson átívelő Nemzeti Hauszmann Terv (2014–2024)
előkészítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a Nemzeti Hauszmann Terv
társadalmi testületének felállításáról. Eddig lényegében három döntés született,
melynek munkálatai még az idén elindulnak: újjáépül a Stöckl-lépcső, a budai
Várgarázs befejezésével újjáépül a Lovarda, valamint visszaépítik a Főőrség épületét.
Előkészületben van a Szent István-terem rekonstrukciója, és ezzel összefüggésben
a palota déli összekötő szárny déli homlokzatának rekonstrukciója, valamint a déli,
1960-as években épített „középkori” kertek és a közlekedési rendszer felújítása. Bár az
eddigi döntéseknek megfelelő szakmai megalapozottságuk és indokuk van, a sajtóban
éles, politikai színezetű polémiát kavartak. Nem egyértelmű többek között a Hauszmanntervek kizárólagossága, a kupola sorsa, vita tárgya a további munkálatok iránya,
valamint a fővárosi és országos fejlesztési tervekbe való illeszkedése. Kérdés továbbá,
hogy beilleszthető-e ez a nagy ívű projekt a közelmúlt sikeres európai újjáépítései
sorába, mint a Vilniusi Királyi Palota, a drezdai Frauenkirche, vagy a berlini császári
palota. Minderről az Országépítő képviseletében Dévényi Sándor, Szűcs Endre és Csóka
Balázs kérdezte Potzner Ferenc Ybl-díjas építész, művészettörténész, dr. Rostás Péter,
a Budapesti Történeti Múzeum főigazgató-helyettese, közgazdász, művészettörténész
és Varga-Ötvös Béla közgazdász, városfejlesztő szakmai véleményét. Ők mindannyian
a Nemzeti Hauszmann Terv társadalmi testületének tagjai.

WHY THE
BUDA CASTLE
PAL ACE NEEDS
RECONSTRUCTION
The Buda Castle is a symbolic location of
the Hungarian nation and an integral part
of its identity. Hosting a number of national,
cultural and civil institutions, it is an area
which has witnessed many of the turning
points of the country's history. A World
Heritage site, the Castle is a highly complex
urban environment with a rich history.
Badly damaged in World War II and affected
by a string of misconceived renovation
concepts, the reconstruction of the Castle
has been dragging on for decades. Recently,
the government created the National
Hauszmann Plan and a committee for the
renovation of the Buda Castle. So far,
the committee has initiated three major
construction projects, scheduled to start
within the year: the renovation of the Stöckl
Steps; the reconstruction of the Lovarda
(Riding Hall) and the Castle Garage; and
the reconstruction of the main guardhouse.
All these are well-documented historical
buildings and constructions. As a next step,
the damaged interior of the Palace will be
renovated. Although the construction plans
are professionally sound, they were hotly
contested in the media due to political
considerations. Among other things, the
exclusiveness of Hauszmann's plans is
not made unequivocal and there are no
clear plans for the reconstruction of the
dome. Also, the future direction of works
and its integration with local and national
development plans is still unclear. This
ambitious project is the country's response
to the recent string of successful European
reconstruction project such as the Royal
Palace in Vilnius or the Frauenkirche and
the Imperial Palace in Berlin.

 A palota újjáépítési ter ve, id. Janáky István,
1953. Forrás: KÖZTI Archívum
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› Miért éppen a Főőrség, a Lovarda és
a Stöckl-lépcső újjáépítésével indulnak
a munkálatok?
Rostás Péter: Az egykori, Hauszmannféle Lovarda helyén épülő mélygarázs
fejlesztésének gondolata még 2006 táján
fogalmazódott meg, miután felismerték,
hogy a Budavári Palotának ez egy olyan
területe, amely harmincöt éve a senki
földje. A 70-es évek elejéig minden, a várat
érintő terv az Ybl−Hauszmann-féle Palota
úti támfal elbontásával számolt, amelyre
végül nem került sor. Ezután rekonstruálni
akarták a középkori, ún. lőréses támfalat,
de ez sem valósult meg. A 70-es években
Czagány István (Közti) készített terveket
ennek a területnek a neobarokk szellemű
rendezésére. Jellemző a kor stíluskereső
bizonytalanságára, hogy az Újvilág kertben megmaradt neobarokk vízmedence
alapján tervezett hat virágágyból egyet kiviteleztek, mintha csak ottfelejtették volna az OSZK gazdasági bejárata előtt, és az
egész udvart átadták az enyészetnek. Már
ebben az időben érzékelték, hogy óriási
hiba volt elbontani a majdnem ép állapotú
Főőrség épületét, vagy a Stöckl-lépcsőt.
Ezáltal megszűnt a kapcsolat a palotaudvar és a Csikós-udvar között, s egy
teljesen izolált, kietlen pusztaság maradt
hátra. Éppen ezért úgy vélem, hogy amikor

a fejlesztés irányát és első lépését kellett
meghatározni, helyesen jártak el a döntéshozók: semmit nem bontunk el, semmit
nem építünk át, hanem egy megcsonkított
épületegyüttesbe visszahelyezzük a végtagokat. Ilyen végtag a Lovarda, amely
szorosan kapcsolódik a palotatömbhöz,
a Főőrség épülete, és a Stöckl-lépcső is.

› Több fórumon is elhangzott az a vád,
hogy a Lovarda és a Főőrség épülete önmagában nem képvisel olyan értéket, hogy
rekonstruálásra méltó lenne.
R. P.: Nem azért szükséges újjáépíteni őket,
mert egyedülálló építészeti értéket képviselnek − megjegyzem, ezek Hauszmannra
jellemzően kvalitásos, jó arányú, funkcionálisan végiggondolt épületek voltak –, hanem
azért, mert szerves részét képezték ennek
az együttesnek. Ezért kell és lehet rekonstruálni őket, mintegy az újjáépítés főpróbájaként, különösebb kockázat nélkül.

› Mi vezetett egykor ezeknek az épületeknek az elbontásához? A Főőrség épülete
szinte ép, tökéletesen helyreállítható
állapotban volt még a 60-as évek végén is.
Potzner Ferenc: A Stöckl-lépcső a mai támpilléres támfal alatti területen helyezkedett
el, 1896-ban épült Hauszmann Alajos ter-

vei alapján, s az ekkor még ott állt, 19. század közepén épült Stöckl-épületről kapta
a nevét. 1901 és 1903 között ennek helyén
épült fel szintén Hauszmann tervei szerint
a Főőrség épülete. A Csikós-udvaron szabadon álló Lovardát 1898 és 1900 között
emelték, majd elkészült a Csikós-udvart és
a Hunyadi-udvart összekötő, a két terasz
közötti várfal támpilléreire támaszkodó
rámpa is. A Lovarda az 1944–45-ös ostrom
során találatot kapott, de sokkal könnyebben helyreállítható lett volna, mint a Sándor-palota, mégis elbontották 1950-ben.
A korabeli fényképek alapján úgy tűnik, hogy
a Lovarda területe a palota helyreállításához bizonyult ideális felvonulási területnek.
Hasonló sors jutott a főőrségi épületnek
is, pedig abban 1971 elejéig a Közti irodái
működtek. A Csikós-udvarra készült tanulmánytervünkben arra törekedtünk, hogy ezt
a ma rendezetlen és kihasználatlan részt
beemeljük a turisztikai, közönségforgalmi
területek közé, biztosítva a várplatóra való
akadálymentes feljutást a Palota útról, azaz
a Krisztinaváros felől. Ez jelenleg kizárólag
az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) liftjén, majd gigantikus folyosóján való áthaladással történik, tönkretéve az északi szárny
teljes földszinti térsorát. A fejlesztések túlmutatnak önmagukon, és a területen mindig
megágyaznak a további fejlesztéseknek,

E r őd r end s z er, k elet i homlok z at , 1952 . For r á s : K Ö Z T I A r chí v u m

E r őd r end s z er, déli homlok z at , 1951. For r á s : K Ö Z T I A r chí v u m
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 A Stöckl-lépcső a II. világháború után
Forrás: HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum fényképtára

 Déli összekötőszárny homlokzata az Oroszlános udvar felől a II. világháború előtt és után.
Forrás: Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola könyvtára, BTM Középkori Főosztály fényképtára

latot biztosított a Várhegy és környezete
között, amelynek elemeit a rendezett parkok, parterek, lépcsők, kerti pavilonok, utak
jelentették. Ez az egyensúly borult fel az
1950-es években a középkori erődrendszer
rekonstrukciójának kizárólagos előtérbe
helyezésével, amellyel elvágták a meglévő,
természetes közlekedési kapcsolatokat,
feljöveteli útvonalakat, véget vetve a királyi
kertek több évszázados fejlődéstörténetének. A palota déli része körüli teraszok
középkori szintig történő lemélyítésével
zárt udvarokat hoztak létre, megszüntetve
a várfalak körüljárhatóságát. A zárt udvarokban létesített kertekkel ugyanakkor egy
új minőség jött létre. A tervünk egyik sarkalatos pontja ezen útvonalak rehabilitálása,
a palotaegyüttes jelenlegi izolált helyzetéből
való kiszabadítása. A régi-új kapcsolatrendszer első eleme a Várkert Bazár építése során már megvalósult. Hangsúlyoznám, hogy
nem önmagukban álló épületek visszaépítéséről van tehát szó, hanem azok együttesben való megjelenéséről. A térfalak hiányában szétesett beépítési szövetben a főőrségi
épület fontos térképző elem, mely az Oroszlános kapu nyugati térfalát adja.

› Az archív fotókra tekintve a Főőrség mellett látható egy támfalszerű képződmény,
a királyi istállók homlokzata. Ez is újjáépül,
vagy ide egy modern elem is elképzelhető?

támogatnak egy következő lépést. Az előbbiek alapján a Stöckl-lépcső visszaépítésével,
valamint a lépcső- és liftpavilon megépítésével helyreállítható a palota északi szárnya,
a rámpa megépítésével pedig a Szent György
tér érintése nélkül megközelíthető lenne
a Hunyadi-udvar és az Oroszlános udvar,
ami logisztikailag jelenleg nem megoldott.

› Még az 1940-es légi felvételen is jól
látszik, hogy sokfelől lehetett feljutni
a palota szintjére, a terek és teraszok egymáshoz fűződtek, szervesen kapcsolódva
ezekhez az útvonalakhoz.
P. F.: A palota és kertjeinek egykori beépítése sokrétű, szerves közlekedési kapcso-
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P. F.: Nem merült föl a királyi istállók
visszaépítése, de fontos, hogy a Hunyadi-udvarnak – és így a palotának is –
nyugaton vizuális térfala legyen. Az ide
kívánkozó térképző elemre több megoldás kínálkozik, hogy melyik valósul meg,
egyelőre nyitott kérdés.
Varga-Ötvös Béla: Visszatérve az első
kérdésre, úgy vélem, hogy a Várpalota
a magyarság emblematikus, szimbolikus
helyszíne, történelmi identitásának része,
amely attól, hogy de facto évszázadokig
nem volt királyi vagy állami székhely, a köztudatban az maradt. Történelmi mérceként.
Nem a királyi funkció a lényeg, hanem az
abban is kifejeződő állami és nemzeti identitás. Helyreállítása – amennyire az lehetséges szakmai szempontból – prioritást élvez,
mert szerves része a függetlenségre törekvő magyar államiság történelmi kultúrájá-

nak, ezzel a jövőépítésnek is. Ez több mint
szimbolika: örökölt és továbbörökítendő
kulturális örökség. A Várnegyed – más megközelítésben – egy olyan sziget, amely nem
csupán fizikailag része a városszerkezetnek,
hanem városhasználati, politikai, történeti,
és kulturális szempontból fókuszpont, akár
a nulla kilométerkő.
R. P.: Ez nagyon fontos gondolat: egy sziget, egy kiemelt jelentőségű terület. Sokszor
hangzik el az a vád, hogy a palotafejlesztés
nincs végiggondolva a városfejlesztés kontextusában. Úgy vélem, hogy prioritást élvez
a várfejlesztés, tehát nem lehet ahhoz igazítani, hogy az olimpiai falu hol lesz, vagy
éppen a külső Ferencváros rozsdaövezetét
ki és hogyan kívánja fejleszteni. A vár fejlesztése legyen az origó. Fontosnak tartom, hogy bármilyen beavatkozás nagyon
félrevisz és rossz megoldásokhoz vezet,
ha a gondolkodásban ideológiai túlnyomás
uralkodik. Ezt mutatja a történelem, amikor ideológiai okokból akarták elbontani
a Várkert Bazárt, a helyén a középkori erődöt rekonstruálva, vagy amikor a Mátyáskút lebontását vették tervbe. Végül győzött
a józan ész, majd ezt követte a historizmus
újraértékelése, melynek során ismét megőrzendő értéknek tekintették a Várkert Bazárt
és Stróbl Mátyás-kútját.
V.-Ö. B.: Érdekes azon elgondolkodni, hogy
a historizmus mint világstílus miért jött létre.

 A Palotanegyed a II. világháború után,
előtérben a Főőrség és a rámpa. Forrás:
Forster Gyula Központ fényképtára

 A palot a a Tabán f elől, Nádler Róber t
akvarellje, é.n. Forrás: BTM Kiscelli
Múzeum, Építészeti Gyűjtemény

Abban a korban – a 19. század második felében – nagy társadalmi változások történtek,
megjelent az általános választójog, kiszélesedtek az egyén és a különböző közösségek
lehetőségei. Konkrét szabadságélménnyé
vált az emancipáció és a választás. Választás a termékek, vallások, nézetek, életmódok, lakóhelyek stb. közül. Ez logikusan
vezethetett a stílusok szabad megválasztásának igényéhez is, hiszen az építészet
a társadalom hű tükre.

valósult meg, amelyről a palotával foglalkozó régészeken kívül senki a világon nem
tudja, hogy tulajdonképpen mi van itt bemutatva. Látható az is, melyek azok a pontok,
amelyek a 70-es, 80-as években anyaghiány és a szűkös „beruházási keret” folytán
szükségmegoldásokként valósultak meg,
mint például az Országos Széchényi Könyvtár belsőépítészete, és mi az, ami a korszak
egyik csúcsalkotása, például az új kupola
belső tere.

› Azt tudjuk, hogy mi az építészeti érték ebből az időszakból, és ma már a Gerő László
-féle középkori helyreállítást is elfogadottnak tekintjük. De hogyan viszonyulunk
a 60-as évek produktumaihoz, például az
egykori Munkásmozgalmi Múzeum (A épület, aula) vörös márvány lépcsőjéhez?
A „múltat végképp eltörölni” akarók
a szocializmus idején tudatosan tüntették el a palota „imperialistának” minősített architektúráját. Tudták-e időtálló
értékkel pótolni az osztályidegennek bélyegzettet? Kizárólagosnak tekinthetők-e
a hauszmanni tervek a helyreállítás során?

› Talán a jelenlegi palotaegyüttes leghangsúlyosabb eleme a kupola. Beilleszthető-e a
hauszmanni terveket alapul vevő koncepcióba, hogy a jelenlegi kupola megmaradjon?

R. P.: Mérlegelnünk kell, hogy mi az, ami
értékképző koncepció alapján végigvitt építmény, és mi az, ami szükségmegoldás, vagy
egy koncepciótlan beavatkozás eredménye.
A palota esetében a nyugati oldalon egy
rossz elképzelés alapján valósult meg a régészeti rekonstrukció, míg a könyvtártól délre értékteremtő beavatkozás történt, igaz,
azóta sokat változott a régészeti hozzáállás.
Brüsszelben például a Coudenberg-palota
föltárása során nem bontották el az újkori
palotát, mégis élményszerű az alatta lévő
középkori emlékek bemutatása. Ezt a korszerű megoldást kellene követni az Oroszlános udvar alatti feltárásnál is. Nálunk az
50-es években hihetetlen pusztítás történt:
Magyarország legszebb historizáló kertjét
sikerült elbontani. Mai ésszel fölfoghatatlan bűnöket követtek el ebben az időszakban. Ugyanakkor mindaz, ami létrejött, ma
értéket képvisel esztétikailag és történetididaktikai értelemben is, hiszen ezáltal lehet
némi képzetünk arról, milyen volt a középkori magyar királyság központja. A nyugati,
krisztinavárosi oldalon ezzel szemben egy
olyan, sebet hagyó régészeti rekonstrukció

R. P.: Egyetértek azokkal, akik bizonytalannak érzik a kupola elbontása mellett szóló
érveket, amelyekkel együtt járna a központi
(C) épület egy részének bontása is. A kupola hauszmanni tervek szerinti visszaépítése
pusztulásra ítélné a 60-as, 70-es éveket
idéző, építészeti értékeket hordozó, alatta
húzódó csarnokot. Mindenképpen megfontolásra érdemesnek tartom a megtartását.
P. F.: A historizmussal szembeni ellenérzés
még mai publikációkban is tetten érhető.
Szentkirályi Zoltántól azt tanultam, hogy
nincsenek értékes és értéktelen korszakok,
hiszen azzal, hogy létrejöttek, önmaguk
létjogosultságát igazolják. A historizmusnak − mint minden korszaknak − megvan
a specialitása. Erről Sigfried Giedion Tér,
Idő, Építészet c. könyvében olvashatunk.
Szerinte a gyors ütemű iparosodás rendetlenséget hozott létre. Az érzések nem tudtak
lépést tartani a technikai fejlődéssel. A gondolkodás és az érzés kettévált, és ez majd
egy évszázadig tartott. Az emberek a történeti múltban találtak fogódzót. A korszak
egyébként jól tükrözi az akkori evolucionista látásmódot. Ebben a tekintetben a tudomány és a művészetek világlátása azonos.
Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a kísérletezés, egyfajta experimentális hozzáállás hozzájárult az innovációhoz, az új anyagok-szerkezetek megjelenéséhez, és ezzel
táplálta a kettéválást, a mérnöki építészet
létrejöttét. Kétségtelenül nagy szerepe volt
a modern mozgalmak, művészetek létrejöttében, amelyek már meghaladták, sőt tagadták bölcsőjüket. Ami a helyreállítást illeti,

azt gondolom, hogy azt lehet és szabad
helyreállítani, amiről van forrásunk és adatunk. Csízelni nem kellene. A kupola tekintetében, amelynek sorsa még bizonytalan, úgy
vélem, inkább politikai döntés születik majd,
mint szakmai. Vannak ugyanakkor olyan részek a palotában, amelyeket szándékosan
tettek tönkre. Ilyen például a kettészelt és
befödémezett vártemplom. A változtatásokat
lehet úgy alakítani, hogy a 60-as évekből is
megmaradjanak értékes momentumok. Nem
szabad úgy viselkednünk, mint ahogyan még
ma is sokan teszik a historizmussal szemben.
A „múltat végképp eltörölni” hozzáállással
semmivel sem lennénk különbek elődeinknél.
V.-Ö. B.: Az építészet a gazdasági, társadalmi viszonyok lecsapódása, térbeli
megjelenése. Kérdés, hogy mi az érték,
hogyan hasonlítjuk össze? Ha megnézzük az
eredeti Hauszmann–Ybl-épületegyüttest,
és elhelyezzük az akkori kortárs európai
és világépítészetben és kultúrtörténetben,
akkor ennek építészeti gondolatai visszaköszönnek Washingtontól Tokióig a reprezentatív középületekben, a lakó- és irodaházakban, szállodákban, színházépületekben, a hidak esztétikájában, s a kor más
jeles épületeiben is.
Gondoljunk bele, hogy a 60-as évekbeli, felújított királyi palotát vajon hova helyezhetjük el az akkori kortárs magyar architektúrában és a világ építészetében? Színvonalában
kapcsolódik-e a Sidney-i Operaházhoz, vagy
éppen a várbeli Hilton Szállodához, netán
a Déli pályaudvarhoz, az új Erzsébet hídhoz,
a lakó- és egyéb középületekhez? A mai állapot nem szerves fejlődés vagy akár szakmai
konszenzus eredménye. Azt gondolom,
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 A Szent István-terem. Forrás: BTM Kiscelli Múzeum fényképtára, képeslapgyűjtemény

hogy egy tipikusan ideológiai termékről
van szó, mint az egykori NDK-ban a királyi palota helyén – a múlt eltörlése jegyében – felépített Köztársasági Palota, vagy
később a Ceauşescu-féle parlament palotája Bukarestben.
P. F.: Ezt a bizonytalanságot az 50-es
évekből származó tervek is jól mutatják:
a középkori erődrendszer rekonstrukciója
mögött sziluettel ábrázolt palotán hol van
kupola, hol nincs. Az egyetlen biztos pont
a középkori erődrendszer visszaépítése volt,
miközben a palota épületéről nem volt kialakult vélemény. Maga Rákosi is úgy nyilatkozott, hogy a Hauszmann-féle tervet tartja
a legszebbnek. Az 50-es évek jegyzőkönyvei
azonban arról tanúskodnak, hogy a népi
demokrácia elvárásainak megfelelően nem
a királyi palota, hanem csak egy középület
helyreállítása volt a cél. Elsősorban a Duna
felé néző, kirakatban lévő keleti oldalra
figyeltek, ahol az akkori pártvezetés akart
berendezkedni. Vélhetően ennek köszönhető a nyugati, a budai hegyek felé eső oldal
érintetlensége és elhanyagoltsága.

› Elképzelhető az enfilade térsor helyreállítása, mely a világ második leghosszabb teremsora? A térsor termei milyen formában állíthatók helyre, ha nincs mindegyikről hiteles
adat? Felmerült kortárs elemek beillesztése?
R. P.: Adolf Loos szerint vagy pontosan
kell másolni, vagy valami teljesen újat kell
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csinálni. A II. világháborúban elpusztult
Szent István-terem a palota leginkább helyreállítható tere a rendelkezésre álló eredeti
tervek, fotók, és a megőrzött belsőépítészeti
részletek alapján. Környezetében azonban
vannak olyan termek, amelyekről nincs elég
adatunk. Hitelességét veszítené el a rekonstruált Szent István-terem, ha mellette
félig-meddig kitalált terek állnának. Irreális
elvárás, hogy egy az egyben visszacsinálhatjuk a Hauszmann-féle palotát, ezért egyes
részeit csak kortárs gondolatisággal lehet
átalakítani, vagy éppenséggel a 60-as évekbeli részleteket megőrizni.

› Mi történik az Ybl tervezte krisztinavárosi szárnnyal (F épület)?
R. P.: Tudni kell, hogy bár Ybl dolgozta ki
a palota nyugati irányú bővítésének koncepcióját, kezdte el a Palota út kiépítését a hos�szú támfallal, de halálát követően Hauszmann, akit 1891-ben neveztek ki a királyi vár
építésvezetőjévé, némiképp eltért ezektől
a tervektől. A könyvtárnak otthont adó
krisztinavárosi szárnyat két okból nem bántották olyan mértékben, mint a palota többi
szárnyát. Az egyik ok, hogy − ellentétben
a dunai szárnnyal − ez kőburkolatos, ezért
jobban átvészelte az ostromot. A másik ös�szetettebb. Az 50-es évek művészettörténete
a historizmust két szakaszra osztotta: a korai, elfogadottabb neoreneszánszra, amely
Ybl Miklóshoz köthető, és a későbbi eklek-

 Az egykori királyi Lovarda. Forrás: FSZEK Budapest Gyűjtemény

tikára, amelyet az imperializmus stílusának
tartottak. Ez utóbbihoz kötötték Hauszmann tevékenységét. A neoreneszánszt követő neobarokkot és az eklektikát – utóbbi
fogalmat ma már a művészettörténet nem
is használja – nem tekintették művészetnek, ennélfogva bármit meg lehetett csinálni az ilyen épületekkel. Tulajdonképpen ez áll a 60-as évekbeli átalakítások
mögött is, amikor ezt a szárnyat teljesen
tönkretették. Egyszerűen nem voltak hajlandók erőforrást biztosítani arra, hogy restaurálják a meglévő épületállagot. A II. világháborút követően az egyszerű állagvédelmet
sem biztosították.
V.-Ö. B.: Ez összefügg azzal, hogy az új
rezsim nem tudott olyat produkálni sem
kulturális, sem társadalami-gazdasági
szinten, mint a korábbi korok. A napjainkban helyreállított épületek (Várkert Bazár,
a belső kerületek lakó- és középületei,
kastélyok) azonban tükrözik a valóságot:
az bizony egy fénykor volt. A mi historizmusunk és szecessziónk – más külföldi
városokkal összehasonlítva is – élenjáró
volt. Ezt a tényt azonban nem lehetett az
50-es, 60-as években „elfogadni”. Úgy látom, a mostani kormány fontosnak tartja,
hogy az emberekben tudatosodjon: az elmúlt korokban jelentős értékek születtek.
Nemrég Diósgyőrben jártam, és elképedve
tapasztaltam, milyen tömegek zarándokolnak el oda, milyen sikere van a vár helyreállításának. Ezzel a gondolatiságra, az elmúlt
korok megismerése iránti igényre utalok,
nem a műemlékes szakszerűségre.
R. P.: Szögezzük le, hogy itt két különböző dologról van szó. A füzéri és a diósgyőri
vár rekonstrukciója más műemlékvédelmi
megközelítés szerint valósult meg. A palota
esetében nagy számban rendelkezésre állnak az egykori kiviteli tervek, archív felvételek. Erről sem a füzéri, sem a diósgyőri
vár esetében nem beszélhetünk. A műemlékes szakma egy része megkérdőjelezi mindkét rekonstrukciót.

tervek. Mindkét esetben megmaradtak még
a számlák is: pontosan tudjuk, hogy milyen
anyagból mennyit használtak föl.
P. F.: Azt gondolom, hogy a jelentősebb belső tereket a palotában mindenképpen helyre
kell állítani, mert az szégyenletes, hogy itt van
a versailles-i után a legnagyobb királyi palota
Európában, és egyetlen történeti enteriőrje
sincs. A trónterem terve megvan, helyreállítható például a Habsburg-terem, a büfé és
a bálterem is. A források ismeretén, használatán, a forráskritikán túl fontos, hogy bele
tudjunk helyezkedni a korszak gondolkodásmódjába, és e gondolati sémák segítségével
autentikus belső terek szülessenek. Ennek az
enteriőr-rekonstrukciós munkának a Szent
István-terem helyreállítása lehet a főpróbája.
R. P.: Ezek a fejlesztések sikerre vannak
ítélve, anyagilag megtérülő beruházások.
Nem arról van szó, hogy luxuscélokra elszórjuk az ország pénzét, ahelyett, hogy
lélegeztetőgépet vásárolnánk… A palotát
valamiből fenn kell tartani, ahogy az intézményeket is. A Lovardát ellenzőknek el
szoktam mondani, hogy éveken keresztül
minden nyáron lovasbemutatókat tartottak az Oroszlános udvarban, hihetetlen
sikerrel. A közgyűjtemények dolgozói és látogatói pedig nézhették és szagolhatták a
szükségmegoldásként ide tákolt karámokat.

Most ez a turisztikailag vonzó funkció végre megfelelő helyre kerül. Ráadásul a tervek
szerint a Lovarda tere rendezvényteremmé
is átalakítható, amelyből a palotában szintén nincs elég. Hetente érkeznek hozzánk
olyan terembérlésre vonatkozó megkeresések, amelyeket el kell utasítanunk.
V.-Ö. B.: Fontos látni, hogy a királyi palota
nem a kommersz turizmus helyszíne!

› Valami ingadozás talán van már…
R. P.: A Főőrség és a Lovarda épülete esetében a belsőépítészeti kialakításról, anyaghasználatról, térhasználatról szinte az utolsó részletig van adat. Megvannak a kiviteli
 Az Oroszlános kapu és a Főőrség épülete, 1903.
Forrás: BTM Kiscelli Múzeum fényképtára, képeslapgyűjtemény

P. F.: Bécsben, a báli szezonban az udvari lovardát speciális vendégpadlóval látják el, lampionokkal díszítik fel. Nagyon fontos, hogy a
palotát jelenleg jellemző monokulturalitás
megváltozzon, és legyenek kiegészítő és kisegítő funkciók. A lovas hagyományok újrateremtését – melyeknek egykor helyük volt a
Várban –, turisztikai vonzerejének növelését
is magával hozza ez a beruházás. A főőrségi
épületben az újjáalakuló palotaőrség, valamint kiállító- és vendéglátóhely kap otthont.
Innen lesz megközelíthető a középkori vár
maradványainak feltárása után kialakítandó,
térszint alatti régészeti bemutatótér is.
V.-Ö. B.: A lélegeztetőkészülékkel való példálózás egyszerű demagógia. Lélegeztetőgépet
ugyanis nemzeti jövedelemből (adókból,
járulékokból) tudunk vásárolni. Ha létrehozunk bármit, ami megtérül, jövedelmező,
akkor az gazdagítja a költségvetést, ezáltal
több ilyen készülék vásárlására nyílik lehetőség. Ha azonban csak lélegeztetőgépre
költenénk, akkor lehet, hogy tíz ember életét
megmentenénk ugyan, de a következő százét már nem tudjuk, mert nincs jövedelem,
amiből megvásárolhatnánk a gépet. A VÁR 25
koncepció kidolgozásakor alapvető szempontunk volt, hogy tartsa el magát, „Élő Vár”
legyen, többet hozzon, mint amennyit visz.
Kijelöltünk olyan zónákat és ingatlanokat,
fejlesztési területeket, amelyek bevételképesek.
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A déli zárt udvarok axonometrikus rajza:
körüljárható várfalak, új lépcsők,
sokrétű gyalogoskapcsolatok a középkori
és a mai palota szintjei között

Hivatal is. Az újjáépülő északi palota kapuja és a Sándor-palota egy térre nyílik, ahol
megfelelő helyet kapna a fogadásokhoz
kapcsolódó ceremónia, a turistaforgalom
fennakadása nélkül. A palota barokk szárnyaiban – C, D és E épület – palotatörténeti
kiállítás kaphatna helyet, dinasztiatörténeti kiállítással kiegészülve. Így mindennek
állam- és jogtörténeti vonatkozásai is lehetnének, s ez a Szent Koronára is kiterjedne.
Mindemellett a már létező Vármúzeum gazdagodna és bővülne a feltárásra és bemutatásra kerülő középkori terekkel.
P. F.: A reprezentációs funkciót nyerő északi
szárnyak is látogathatók lehetnének – csakúgy, mint a két világháború között. A könyvtárnak otthont adó F épületben is számos
olyan térsor, lakosztály van, amely elég jól
dokumentált, ennélfogva helyreállítandó. Érdekes zárvány a korona egykori őrzési helye,
melynek szimbolikus jelentősége is van.
Az udvarokat rendbe kellene tenni, akár le
lehetne fedni, sőt az F épületnek a fő szintjeit kiegészítendő, udvar alatti alagsori szinteken konferenciatermek is kialakíthatók.
R. P.: A jelenlegi intézmények szinte ellehetetlenülnek a nyári sör-, kolbász-, pálinka- és
sorolhatnánk még, milyen fesztiválok alatt,
ráadásul ezek méltatlanok a helyhez. Sokkal

› Milyen funkciók kaphatnának itt helyet?
A közgyűjtemények sorsa végleges?
P. F.: Jelenleg úgy tűnik, hogy a Nemzeti
Galéria elkerül innen. Ehhez annyit fűznék
hozzá: korábban a galéria képviselői is úgy
nyilatkoztak, hogy örömmel elmennének
innen egy olyan épületbe, ahol nincsenek
az ittenihez hasonló logisztikai problémák.
Bár az is igaz, hogy a világ számtalan pontján vannak hasonló épületekben művészeti
gyűjtemények. Ugyanakkor úgy vélem, hogy
a Hauszmann tervezte palotaszárnyakhoz
hasonló reprezentatív térsor egyedülálló
volt Magyarországon, ami állami reprezentációra is alkalmassá teszi. Távlati elképzelésként felmerült már, hogy a Miniszterelnökség visszakapja az eredetileg is ilyen célra
helyreállított Sándor-palotát. Megfontolásra érdemesnek tartanám, hogy egy helyre
kerüljenek az állami reprezentáció helyei,
a királyi palotában – annak északi szárnyában − helyet kapjon a Köztársasági Elnöki

› A Szent György térnek mi lesz a jövője?
Ez talán a budai Vár egyik legproblematikusabb pontja.
inkább lenne helyük a ma még elhanyagolt
és revitalizálásra váró Újvilág kertben és
az újonnan kialakítandó Csikós-udvarban.
Jelenleg nincs átjárás e két terület között, bár történetileg egybetartozott. Az
átjárhatóság biztosítása mellett, logisztikai adottságai miatt ez a két terület egy új
rendezvény- és turisztikai térsor kialakítását teszi lehetővé, tehermentesítve ezzel
a palota udvarait a nem oda való fesztiváloktól.
V.-Ö. B.: Ha ez a terület valóban visszakapja az értékének megfelelő funkciókat, és az
megjelenik a tér- és városhasználatban, akkor ebből óriási bevételekre lehet számítani.
Ez egy kimeríthetetlen, ugyanakkor fenntartható városhasználati lehetőség, bevételi
forrás – miközben nemzeti és egyedülálló
kulturális értékeket mutatunk be!
P. F.: Szó sincs tehát arról, hogy csak vis�szaépítésekre kerül sor. A várplató a megépülő mélygarázsokkal tehermentesül az
autóforgalom alól. Megoldást nyújtunk
a forgalmi kapcsolatokra, a gyalogosközlekedésre, az akadálymentességre. Megvalósulhat a várfal körüljárhatósága, a kertek
rekonstrukciója. Ha a Budapesti Történeti
Múzeum összekötő szárnyához is hozzányúlunk, akkor helyreállítjuk a Szent
István-termet, akadálymentesítjük a kert
felől a múzeum bejáratát, visszaállítjuk
a régi homlokzatot. Mindemellett az előcsarnokot meg kívánjuk őrizni a 60-as évekbeli állapotában. Megteremtjük a bejárati
lehetőséget a majdan kialakítandó régészeti térhez az Oroszlános udvar alatt. Komplex fejlesztésről van tehát szó.

célra, de nem felesleges ingatlanfejlesztés,
mert a későbbiekben használható vallási,
kulturális, szállás-, illetve más turisztikai
funkcióra is.

› Mi a véleményük a Rados Jenő-féle egykori pénzügyminisztériumi épület 1904-es,
eredeti állapotot tükröző helyreállításának szándékáról?
P. F.: Bár én az ilyen purizálásokat nem
szeretem, a Rados-féle, II. világháború utáni, egyszerűsítő helyreállítást kivételesen
nagyon jónak tartom, mert nem konkurál
a Mátyás-templommal, melynek prioritása
okán nem lenne szerencsés, ha az eredeti
soktornyos, középrizalitos épület újraépülne. Azt gondolom, hogy jelenlegi, szelídebb
változatában ez jobb megoldás.

R. P.: Műszakilag és régészetileg is elő van
készítve ez a terület egy jövőbeli hasznosításra. A térnek a nyugati felét kortárs épületekkel kellene beépíteni.
P. F.: A tér nyugati térfalának teljes hiánya, északi romkulisszája, délről pedig a palotaszárny zártsága karakter
nélküliséget hordoz. A közelmúltban
a nyugati várfalsétány egy szakaszát
helyreállították. A középkori lakóházak
és pincék feltárt maradványait konzerválták, amit ebben a formájában tévedésnek tartok. Sajnos ezek az adottságok egyelőre nem vonzzák a befektetőket.
A Szent György tér nyugati térfalának vis�szaépítése egészen a Főőrségig fontos és
indokolt lenne. Erre építészeti-beépítési
tervpályázatot kellene kiírni.

› A Miniszterelnökség és a minisztériumok
ideköltöztetése nem hoz be olyan funkciókat, amelyek már túlnövik a várat? Sokan
ezt elfogadhatatlannak tartják.
V.-Ö. B.: A minisztériumok ideköltözésével nem értek egyet. Azonban, ha ingatlanfejlesztés szempontjából nézem, akkor
az MTA-tömb értékalapú helyreállításával új értéket hoznak létre. Véleményem
szerint ugyan nem alkalmas minisztériumi
 Gyorslift a déli udvarban
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 Nyugati zárt udvar a déli összekötőszárny visszaépített homlokzatával,
tanulmányter v. Építész: Pot zner Ádám

Lapzárta után érkezett a hír: az Országos Széchényi Könyvtár a kormány döntése alapján a helyén marad,
de felújítása során az épületszárny történeti terei és a főlépcsőház visszaépítésre kerül.
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A BUDAVÁRI S ZEN T JOBB-K ÁPOL NA
VIS ZON TAGS ÁGOS TÖRT ÉNE T E
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Fotó és szöveg: Szűcs Endre
 Szent Zsigmond-kápolna metszete. Forrás: BTM

A Megfestett fény (Díszüveges munkák
a történelmi Magyarország építészetében 1945-ig. Szűcs E. – Dörgő M. − Földényi
Gy. – Füri J. – Gonzales G. – Oberczán Gy.,
Geobook Kiadó, 2005) című munkánkhoz gyűjtöttem az anyagot a múlt század
nyolcvanas éveiben, amikor végre bekopogtam Balatonalmádiba, egyik kedvenc
építészem, Medgyaszay István szép téglatemplomába. Azért maradt utoljára, mert
szinte hetente utaztam át alatta Balatonalmádiban, és mindig azzal nyugtattam magamat, hogy megvár ez engem, bármikor
megnézhetem. A belsőben végigfényképeztem Palka József színes üvegablakait.
Éppen pattintom vissza az objektív kupakját
a fotómasinámra, mikor is bejön kulcscsomójával a házvezető hölgy, és megkérdezi,
nem akarom-e megnézni kis kápolnájukat.
– Dehogynem − válaszoltam én. Mikor beléptem, egy varázslatban, egy cseppnyi
szakrális kaleidoszkópban találtam magamat. Kiderült, hogy a szétbombázott budai Vár Szent István-kápolnájában vagyok.
Akkor méláztam el sokadszor − ismerve
a vár bombázás előtti, majd utáni fotóit –,
mennyire igaz, hogy helyre lehetett volna,
sőt kellett volna állítani. Ha egy ilyen falatnyi, mozaikgyöngyökből készült építménynél ez sikerülhetett, a többi is restaurátori
rutinmunka lett volna. Ismételten elmerengtem azon, hogy van-e még Európában olyan
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ország, amelyik királyi fellegvárát ne építette
volna vissza.
A kis templomocskánkat először Szent Zsigmond-kápolnának hívták. Ezzel meg is kezdhetjük felvázolni kalandos múltját. A palota építése közben, 1767−68-ban Nicolaus
Pacassi és Franz Anton Hillebrandt tervei
alapján megépült a Szent Zsigmond-kápolna
mint az épületegyüttes szakrális központja.
Középkori alapokra helyezték, a kétemeletes
pompás tér egymás fölött elhelyezett ablakokból kapta a fényt. Szentélyét egy, hajóját
két csehboltozat borította, ezekre csegelyes
kupolákat festettek, és gazdagon díszítették a négy evangélista, a négy szentatya, és
a négy nagypróféta alakjával. A boltozaton
a Mennybemenetel, a 9 angyali kar, és egy
ószövetségi jelenet volt látható. A falképeket Josef Hautzinger festette.
A „vitam et sanguinem” után, amikor nemeseink életüket és vérüket ajánlották a királynőnknek, Mária Teréziának, ő ezt a lovagias
cselekedetet azzal hálálta meg, hogy 1771ben Raguzából (ma Dubrovnik) visszahozatta Budára Szent István királyunk kézfejét,
melyet a török elől menekítettek Dalmáciába. Állandó őrzésére kápolnát szándékozott
építtetni a királyi palota már meglévő Szent
Zsigmond-kápolnájának bővítményeként,
mely a palota északi szárnya belső udvarának északnyugati sarkában állt. Szintén
Franz Anton Hillebrandt tervezte és kivite-

lezte a kívül nyolcszögletű, belül ovális kis
építményt, mely 1778-ra el is készült. A belső
barokk díszítést itt is Josef Hautzinger varázsolta a falakra.
Czagány István a Budavári palota című
könyvében (Műszaki Könyvkiadó, 1966) így ír
a kápolnáról: „A Szent István-kápolna (akkor
még így nevezték) aszimmetrikusan helyezkedett el a mai C épület ÉNY-i sarkában. Szabályos ívben hajló, fél ellipszis keresztmetszetű
kettős kupola borította ezt a kis építészeti
remekművet. Tetőjén keresztül négy álló, ovális ablak sugározta a szűrt fényt a meghitt,
belső térbe. Ugyancsak négy elegáns arányú,
félköríves késő barokk ablak törte át homlokfalát. Nyolc fejezetes falpilléren nyugodott
a koronázó főpárkánya.”
A palota külső homlokzatán ebből semmi
sem látszott. Csak a ház bennfentes emberei tudhatták, hogy az épület egy bizonyos
falszakaszán a mindig zárt zsalugáterek
mögött nem ablaknyílások, hanem a kápolna falpillérei voltak. Ettől kezdve lett
a Budavári Palota a magyar királyság és első
katolikus királyunk, Szent István kultuszának szakrális központja. Ennek fénypontja
a minden év augusztus 20-án a Zsigmondkápolna és a Nagyboldogasszony-templom
között megtartott körmenet volt. A Szent
István jobbját nagy kegyelettel vivő körmenet 1818-tól az állami ünnep rangjára emelkedett. Ekkor ugyanis a Helytartótanács

elrendelte, hogy a menetben a kormány
vezetőinek és tisztségviselőinek testületileg
teljes díszben részt kell venniük. Szintén
testületileg, zászlók alatt vonultak fel a pesti
és budai céhek, a gimnazista és az egyetemi
diákok, valamint az egyháziak. Ez a legnagyobb ünnep maradt 1944-ig, azután majd
fél évszázad szünet következett. Jelenleg
a Bazilikában őrzik, és augusztus 20-án
ismét zarándokol a körmenet.
De vissza a történelemhez. Bár az 1848–49-es
szabadságharcban a palota nagy része
romokban hevert, a Szent István-kápolna
megmenekült, annak ellenére, hogy a Szent
Zsigmond-kápolna is kiégett. A helyreállítás,
amit Ybl Miklós kezdett el, és végül Hauszmann Alajos fejezett be, a kiegyezés után
indult meg. Bár méretében nem, de művészi
minőségében Hauszmann-nak sikerült a barokk kori kápolnához méltó művet alkotnia.
Részben ennek is köszönhetjük, hogy ma
is gyönyörködhetünk benne. A barokk kori
freskókat (valószínűleg) Lotz Károly kartonjai alapján Róth Miksa üvegmozaikba álmodott műveire cserélték. Az új, immár a Szent
Jobbról elnevezett kápolna az eredetihez
képest kisebb volt, benne az oltárasztalon
neogótikus, ezüst ereklyetartó őrizte első
királyunk mumifikálódott jobbját. A kápolna szerkezetét a hatszög három oldaláról
induló féloszlopok tartják. Ezekre ülnek fel
a kosáríves hevederek, melyek a kupolaboltozatot gyámolítják. A kupola központi
dísze egy stilizált napábrázolás, alatta az
oszlopokhoz csatlakozó mezőkben gazdag
ornamentikával övezve angyalok tekintenek a központ, azaz az oltár felé, melynek
fő alakja első szent királyunk. A hevederívek alatti bélletek felső részét szintén angyalok díszítik, kezükben mondatszalaggal.
Az egyik szövege: „HATALMAS A TE KAROD ”,
a másiké: „MAGASZTALTASSÉK A TE JOBBOD ”. Róth Miksa művén a trónon ülő király
mellett kétoldalt az árpádsávos és a kettős
keresztes címer volt látható. Az ábrázolás
érdekessége, hogy István király fején nem a
ma ismert Szent Korona ült, hanem annak
csupán a felső része, a Corona Latina.
Ha továbblapozunk történelemkönyvünkben, megtudhatjuk, hogy az 1901-re elkészült építmény is az 1944-es bombázások áldozata lett. Illetve egy szerencsés áldozata,

ugyanis a felette lévő palotaszint olyanformán omlott rá, hogy ez a védőtakaró szinte épen megőrizte. Így szunnyadt békésen
12 éven át a törmelék alatt. A freskók bizony
ezt nem élték volna túl.
Az 1950-es évek vége felé lassan elkezdődtek a vár helyreállítási munkái. Valószínűleg
az akkori szellemi és építészeti ideológia
nem kímélte volna meg ezt a fontos kultúrtörténeti emléket sem. Bizonyára nem, amikor Szent István királyunkat első Istvánnak

kezdték hívni, a barokk és a historikus építészetet a gaz burzsoázia és az imperialista
klérus örökösének titulálták. Nagy nehezen
a középkort elismerték, így építették Gerő
Lászlóék újjá a lovagtermet, a déli rondellát
és a buzogánytornyot (melyek nem biztos,
hogy ugyanilyenek voltak, de ez esetünkben
nem számított). Egyszer csak csoda történt.
Vagy csak a vak szerencse, de mi szeretnénk
hinni abban, hogy a Fennvaló keze is benne
volt a dologban.

FÖLDÉPÍTÉSZET – FÖLDÉPÍTÉS
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Nemzetközi szakmai napok Franciaországban, 2016 | Radev Gergő | Fotó: TERR Apia, Amáco
kel épülnek. Egyes csapatok szerkezeteket
– rakott sárfal; lécvázra borított, szalmás
sár; döngölt földfal; nyers téglából épített,
hézagos falazat – készítettek. Korábban
béléstestek; padlók; bambusszal erősített
vályogpillérek; fűtőpanelek; díszítőelemek
is készültek, amelyek közül többet már
gyártanak és használnak is. Sok, cementtel stabilizált kísérletezés is történik itt.
Készültek csempeként használatos öntött
vályogtáblák, stabilizált földfalak és vakolatok – melyek viselkedésre már inkább hasonlítanak egy vasbeton szerkezethez vagy
épp egy zsákos készvakolathoz.

Hasonló munkálatokban volt járatos egy
Bicskei Karle János nevezetű festőművész,
akinek nagy szerepe volt a kápolna további sorsában. Ő ugyanis az 50-es években
a balatonalmádi Szent Imre-templomban is dolgozott. Amikor hozzá is eljutott
az előbukkant Szent Jobb kápolna híre,
ezt azonnal tudatta a helyi plébánossal,
dr. Pintér Sándorral. Az atyát nagyon mélyen érintette ez a váratlan hír, lévén ő
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első szent királyunk fiáról, a Szent Imréről
elnevezett templom felszentelt ura. Azonnal hozzá is fogott a kapcsolatok felvételéhez, és a hírhedt 50-es évek legkeményebb
ateista szellemének csúcspontján sikerült
elérnie, hogy Budapestről aranymozaikkal,
márványlapokkal, gyertyatartókkal, kovácsoltvas kapukkal megrakott teherautók
induljanak meg a szép Balaton-felvidék felé.
Az aranymozaik, a tabernákulum, az oltár,

a gyertyatartók, a kovácsoltvas kapu a márványkeretével eredeti. A derék piktor, valamint a hitében és hazaszeretetében mélyen
elkötelezett atya nevét már ismerjük, de sok
mindent még nem tudunk. Azt tudjuk, hogy
ezeket a felbecsülhetetlen értékű szent kincseinket teherautók szállították, de vajon
ezeket ki és hogyan bontotta ki a romok
alól, ki és hogyan varázsolta újjá, azt még
bizony nem. Tehát érdemes nekünk, a szakma megszállottjainak tovább kutakodnunk,
biztos megtaláljuk erre is a magyarázatot.
A Millenniumot záró ünnepségek részeként, 2001. augusztus 19-én Szabó Géza
kanonok, a Szent István Bazilika plébánosa és a Szent Jobb őre a Szent Jobb-ból
származó fragmentumot adományozott
a kápolnának. Így a Szent Imre- és Boldog
Gizella-ereklye fragmentumának békésen
nyugvó társaságában ismét együtt van
a királyi szent család.
Ha e kis visszaemlékezés címében a kápolna történetével kapcsolatban a viszontagságos jelzőt használtuk, akkor magával
a Szent Jobb-bal kapcsolatban bizony nagyon keresnünk kéne a megfelelő kifejezéseket. Talán a hányatott, az elképesztően
drámai, a csodával határos, a Szent Koronához hasonló múlttal rendelkező sors jut
az eszünkbe, mely külön cikket érdemel.

Ma Magyarországon kevés olyan mesterembert ismerünk, aki a földet és a vályogot
nagy hozzáértéssel használja, aki ismervén
az anyag tulajdonságait, ajánlja is azt az
odaillő helyekre. Magyarország lenyűgöző
és kiforrott építési rendszerekkel rendelkezett, ezeket hívjuk ma hagyományoknak.
Kutatására rengeteg kísérlet született. De
ez a fajta rendszer csak úgy marad élő, ha
az ember műveli is, megtapasztalja, saját
magára és korára szabja azt. A Sárkollektíva tehát elsősorban a földdel foglalkozik
– ennek alkalmazási lehetőségeivel és a
kor vérkeringésébe való bekapcsolásával.
Csapatunk két tagja több éven keresztül
tanult Franciaországban (École Nationale
Supérieure d’Architecture de Grenoble −
Laboratoire CRA terre), ahol megismerték a
nemzetközi földépítéssel foglalkozó irányzatokat. A Laboratoire CRA terre, azaz
a Földépítészet Nemzetközi Központja
1979 óta dolgozik azon, hogy érvényes
válaszokat adjon a környezetvédelemhez,
a kulturális sokszínűséghez és a szegénység elleni küzdelemhez kapcsolható kihívásokra. Vályogépítészeti kutatásokat
végeznek, laboratóriumot működtetnek,
képzéseket, konferenciákat, előadásokat
tartanak.
Ma Franciaországban divat a föld használata. Tartószerkezetként, dizájnelemként,
és − a kor specialitásaként − már előfordul
minden egyéb, nem várt minőségekben is.

Nemcsak családi házak, de sok középület is ilyen technológia felhasználásával
épült. Kutatott és fejlesztésre alkalmasnak
nyilvánított területe lett az építészetnek.
Egyik, immár tíz éve működő kutatócsarnoka Villafontaine-ben van, melyet egyetemek, alapítványok és az állam közösen tart
fenn, és a használat is közösen történik.
Évente bemutatásra kerülnek a nagyközönség számára a Festival Grains d’Isère alkalmával az egyes projektek eredményei.
Erre az eseményre, és az azt megelőző többhetes programra jutott ki idén a Sárkollektíva. Tanulságos, milyen szerves részét képezi egy ilyen esemény a franciák életének:
kisiskolások és egyetemisták is ellátogattak ide. Alapvetően kis léptékben dolgoznak itt a földdel – tehát próbatestek, falak,
szobányi felületek készülnek különböző
technikákkal és keverékekkel. A csarnok
kiegészítő épületei is kísérleti módszerek-

Csapatunk tagja, Bihari Ádám az Amacóban
töltött hónapok alatt fejlesztett ki egy
gipszkartonlaphoz hasonló vályoglapot,
mellyel a rendezvényen épülő, kísérleti
ház falát be is burkolták. Nemcsak a panel összetételét kellett kitalálni, hanem a
gyártási módszert és az ehhez szükséges
eszközöket is. Meghatározó téma volt idén
a természetes anyagú hőszigetelő elemek
és hőszigetelő technológiák használata. Itt
ismerkedtünk meg mi is a zsaluba tömörített szalmás sárral, a hőszigetelő vályogvakolatokkal, melyek már súrolják a műanyag
hőszigetelések teljesítményét.
Az esemény lezárása számomra még nem
tűnt eléggé átgondoltnak. Ugyanis az építményeket a rendezvény végén azonnal elbontják. Összességében azonban szakmailag és emberileg is gazdag élmény volt ez
számunkra. Nem utolsósorban azért, mert
Magyarországon és a környező országokban még nem alakult ki ez a rendszer, pedig
minden adottságunk megvan hozzá.
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 Fotó: Szabó László
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SZENTLÉLEK-TEMPLOM
Veresegyház
Szöveg, építészet:
Nagy László
Fotó:
Dénes György

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

torony
előtér
templomtér
szentély
kápolna
sekrestye
közösségi terem
akadálymentes WC
férfi WC
női WC
tak. szer tároló
Földszinti alaprajz 

C H U R C H O F T H E H O LY S P I R I T, V E R E S E G Y H Á Z
ARCHITECTURE: LÁSZLÓ NAGY
The architectural image of the former centre of the small town of Veresegyház in central Hungary will be adequately completed by the construction of the new
Catholic church. Capable of receiving 400 visitors and adjoined by a small sanctuary, the main nave is covered with a wooden dome structure. The first floor is divided
into public spaces, studios and service areas. In the basement, a columbarium and a ceremonial hall were constructed, suitable for individual events. The church
is richly decorated with the works of local contemporary artists, such as potters, sculptors and glass artists. The interior space was designed by Ágnes Herczeg.

Országépítő 2016|02

A közép-magyarországi régió egyik dinamikusan fejlődő települése Veresegyház
(Országépítő, 2014/1. − a szerk.), melyről az
első írásos emlékek 1375-ből származnak.
A lakosság lélekszáma 1994-ben 6500 fő
volt, ma 18 000 ember él a Budapest vonzáskörzetében található városban, az átlagéletkor harminchét év. A fiatal település lakosságszámának növekedésével jelentősen
gyarapodott a római katolikus hívők közössége is. Korábban csak az ünnepi, de később
már az évközi szentmisék alkalmával is rendszeressé vált, hogy a szentmise-áldozatban
részt vevők egy része a templom falain kívül
rekedt. Az elérhető uniós pályázati lehetőségekkel élve Veresegyház Város és a Váci
Egyházmegye 2010-ben felújította a műemlékileg védett templom homlokzatát. Ezután
megkezdődött a templombelső felújításának
tervezése, melynek kapcsán több gondolat
született annak bővítésére is. Végül a műemléki védettségből adódó korlátok, valamint
az ingatlan helyszűke miatt csupán a belső
tér felújításának tervei készültek el, minimális ülőhelynövelést elérve. 2013 júniusában
az építési munkákat a gyatra padlóburkolat
felbontásával kezdtük meg. A nyilvántartott
lelőhelyen régészeti felügyelet mellett kellett
végezzük már a padlórétegek kialakításához
szükséges földmunkákat is. A régészeti felügyeletet nagy szakértelemmel és lelkesedéssel Vágner Zsolt régész vezette, a feltárást Sarkadi Gergely, a szentendrei múzeum
munkatársa dokumentálta. Nagy szükség
is volt erre, hiszen a padlóburkolat felbontását követően a padlósík alatt 35 cm-rel
előkerültek a korábbi (XIII−XIV. században
épült) templom falmaradványai. A régészeti felügyelet feltárásba fordult át, a felújítási munkálatok ennek okán ideiglenesen
megrekedtek. Felvetődött a kérdés: Hogyan
tovább? Az amúgy is kicsi templomban az
építéstörténeti emlékek szakszerű bemutatása tovább szűkíti majd a liturgikus teret.
Az egyházmegyével és az örökségvédelmi
hivatallal történt egyeztetéseket követően
döntés született, hogy az előkerült emlékek a templomban maradnak. Így egyfajta
szakrális múzeum alakul ki, ahol az emlékek
bemutatása mellett bizonyos liturgikus cselekmények megtartására is mód lesz. Pásztor Béla polgármester úr ekkor kért fel az új

templom helyének megkeresésére, valamint
a templom tervezésére.
A Szentlélek-templom a régi templom vonzáskörzetében épült fel. Szándékomban állt
az új templom tervezésekor a múltat összekötni a jövendővel. Kezdetektől egyértelmű
volt számomra, hogy a templomnak ezen
a helyen kell felépülnie. A településtörténeti írások, valamint az előkerülő régészeti
leletek igazolják, hogy e helyen volt Veresegyház magja, melynek egy jelentős részletét már feltártuk a régi templomban. Az új
templom megépítésével méltóképpen rendeződik a település valamikori központjának
építészeti arculata.
A Szentlélek téren, az öregtemplom felől nyílik a homlokzat közepén magasodó torony
alatti főbejárat. A templomteret ölelő előcsarnok keleti végén áll a szentségi kápolna,
vele szemben, az előtér másik végén közösségi tér, kávézó. A centrálisan elhelyezett,
20 méter átmérőjű, 400 fős templomtér ragasztott fa tartószerkezetű kupoláját tizenkét vasbeton pillér tartja, melyeken Jézus
tanítványainak egész alakos épületszobrai
állnak. A tér hossztengelyének bejárattal
átellenes végén áll a 8 méter fesztávolságú,
szintén fakupolás szentély. Az oltárasztal
fölé függesztett, faragott Krisztus-szobrot
szemlélve találkozik a templomtérbe belépő
ember a Feltámadott tekintetével. A templomtér ablakai díszüveg-betétes hőszigetelő üvegablakok. A szentély bevilágítójának
díszüvege a Szentháromság jelképeit, míg a
templomtér bevilágítója a Szentlélek szimbólumait ábrázolja. Az előcsarnokból nyíló
szentségi kápolna közvetlenül a templomtérből is megközelíthető. E tér ad helyet
az oltáriszentséget őrző tabernákulumnak.
Az emeleti szinten közösségi terek, stúdió és
kiszolgálóhelyiségek vannak. Az alagsorban
több urnaterem épült, összesen 3000 urnafülke kialakításának lehetőségével. Az urnatemetőhöz kapcsolódik az önálló szertartásteremként is használható – földdel borított
– vasbeton kupolás urnaterem.
Különleges együttállás, közös alkotás eredményeként valósulhatott meg a nem mindennapi beruházás. Alig egy év alatt épült
meg a templom, de ez idő alatt készültek el
a képzőművészeti alkotások is. A tervező,

Építészet:
Nagy László építész – generáltervező
Látványterv, építészeti feldolgozás:
Gál Melinda, Náray Katalin, Tóth Barbara
Tartószerkezet:
Donáczi Péter, Mantuano Tamás
Épületgépészet:
Falusi László, Rosza Csaba
Épületvillamosság:
Tóth Zoltán, Tóth Sándor, Hegedűs Zoltán
Világítástechnika: Matécz Péter
Tájépítészet:
Török Péter, Nagy László, Kisák Péter
Belsőépítészet (fa beépített bútorok):
Zsigmond Ágnes
Művészeti alkotások:
Tizenkét apostol épületszobor:
Konkoly György
Krisztus-szobor: Böjte Horváth István
Színesüveg ablakok, felülvilágítók,
díszüvegek:
Gál Lehel és Herczeg Ágnes üvegművész
(kivitelezés: Laki Üvegművészet Kft.)
Homlokzati kerámiák: Kun Éva
Keresztelő Szent János-szoborfülke:
Módy Péter és Kun Éva
Szűz Mária szoborfülke:
Módy Péter és Kun Éva
Keresztelőmedence: Módy Péter
Kőanyagú liturgikus berendezések:
Módy Péter
Szentségi kápolna sgraffito
és díszítőfestés : Agárdi Kovács Attila
Orgona: Békés Balázs és csapata
(BKM Orgonaüzem Kft. Dunakeszi),
Művészeti koncepció: Ella István
A torony festett mennyezete: Joó Zoltán
Emeleti teremben az evangélisták faragása:
Megyeri László faszobrász
Kivitelezés:
ZÁÉV−LATEREX konzorcium,
a Csíky és Társa Kkt. ellenőrzése mellett

Amikor házakat tervezünk, konkrét használatra alakítjuk ki a helyiségeket, és ez nemcsak a funkcionális kapcsolatokra érvényes, hanem a szobák berendezésére is. A nagy bútorokat ezért már az engedélyezési tervekbe berajzoljuk. Mint a legtöbb építész,
először az általam vagy a férjem, Zsigmond László által tervezett családi házak lépcsőkorlátjait, padlóburkolatait, fürdőszobaburkolatait, az előszoba, konyha, majd a nappali bútorozását terveztem meg. (Mindig érdekelt a helyiségek belső kialakítása,
a színek hangulatteremtő ereje, a részletek megoldása.) A megrendelőkkel beszélgetve tapasztaltam, hogy az általuk kiválasztott
bútorok elhelyezésével még nem jön létre az a hangulat, az a látvány, az az otthonosságérzet, amit szeretnének. Így először néhány
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kiegészítő bútort terveztem, és együtt választottuk ki a lámpákat, függönyöket, szőnyegeket. De mert a tervek megvalósítása művezetés nélkül csak megközelítően sikerül, asztalosokkal, lakatosokkal és burkolókkal egyeztettem és dolgoztam együtt. Sokat
mondhatni, „elkényeztetett” helyzetben volt,
hiszen tagja a közösségnek, így a városban
alkotó képzőművészekkel is jó baráti viszonyban áll. Ennek következtében a képzőművészeti alkotások tervei generáltervezői
irányításom mellett, a közös gondolkodás
eredményként, folyamatos beszélgetéseket,
olykor vitákat követően már a beruházás
megkezdése előtt elkészültek. Az amúgy is
igen feszített kivitelezés egy éve alatt a szobrász, a keramikus, az üvegművész, az orgonaépítő, a belsőépítész és az építész igazán
társművészekként tudtak közösen alkotni.
A bejárati homlokzaton a Szentlélek szimbolikáját ábrázoló kerámiadíszítések elkészítésére Kun Éva keramikusművészt kértem fel. A templomtéri kupolát tartó egész
alakos apostolszobrokat Konkoly György
kőszobrász-restaurátor tervezte meg 1 : 5
méretarányú gipszmintákban, majd a szobrok nagyításában és kiöntésében felesége, Veres Enéh Erzsébet mellett segítségül
hívta Böjte Horváth István, Ilés M. Rudolf,
Módy Péter és Schütz Zoltán, szintén helyben élő szobrászokat. A szentély közepén a
mennybemenetelt ábrázoló feltámadt Krisztus-szobrot láthatjuk, melyet Böjte Horváth
István faragott tömbösített hársfából.
A templomtérben az apostolok íve mögé kissé hátralépve egy-egy szoborfülkében jelennek meg Módy Péter kőszobrász-restaurátor
és Kun Éva keramikusművész közös alkotásai: balra Keresztelő Szent János bronzból
öntött, jobbra pedig Szűz Mária ruskicai
márványból faragott szobra. A templomtér oldalsó, nonfiguratív díszüveg ablakai
az Élet vizének forrását jelenítik meg. Ezen
díszüveg ablakok, csakúgy, mint a felülvilágítók, a kápolna és a torony díszüvegei Gál
Lehel festőművész tervei alapján készültek. A szentségi kápolna sgraffito alkotásai
a Solton élő Agárdi Kovács Attila munkái.
A templomtéri padok és a szentélytér fa
berendezési tárgyai, a szentségi kápolna,
valamint a sekrestye teljes berendezése
Zsigmond Ágnes tervei alapján készültek.
A karzaton 32 regiszteres, kétmanuálos, egy
pedálsoros orgona áll, melyet Békés Balázs
vezetésével készítettek. A toronyban három
harang lakik, melyek Gombos Miklós és fia,
Gombos Ferenc őrszentmiklósi harangöntő
műhelyében készültek.
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tanultunk egymástól. Sokszor dolgozom együtt férjemmel különböző munkákon, építész munkatársként és belső tervezőként is,
pl.: bölcsőde, óvoda, iskola, városháza, sportcsarnok, fürdő, művelődési ház, egészségház. Ezek az épületek nagyrészt Veresegyházon
és Rácalmáson állnak, ahol László 1994 és 1997 óta tanácsadó főépítész.
Minden épület akkor lesz teljesen kész, ha a belső kialakítása és a környezete is igényesen elkészül. Veresegyházon Pásztor
Béla polgármester úr és a város képviselő-testülete, Rácalmáson Schrick István polgármester úr és a város képviselő-testülete
fontosnak tartja ezt a gondolatot, és támogatja megvalósítását.
A ház belseje a lélek megjelenési tere. Ugyanúgy hozzátartozik az épülethez, mint a város szellemiségéhez. A jó belső egységben van
az épület külsejével. Intenzíven hat a benne élőkre, ezért fontos, hogy harmonikus legyen, emberi értékeket képviseljen.
A belső tervezési feladat sok egyeztetéssel jár. Az igényfelmérés után a berendezési terv alapján a megrendelőkkel és az ott dolgozókkal „belakjuk” a helyiségeket. Majd a színeket, anyagokat, formákat kell megtalálni, kiválasztani úgy, hogy azok az építész
terveihez illeszkedjenek, azokat egészítsék ki, és a megrendelő magáénak érezze őket. Szerencsés, ha az épület kiviteli és burkolási, bútorozási tervei csaknem egy időben készülnek. Ez esetben lehetőségem van az elektromos és gépészeti berendezések
bútorokhoz igazítására, a világítás, az ajtók vagy a válaszfalak hasonló célú, kisebb mozgatására. Az építkezés során fontos
időben ellenőrizni ezek kivitelezését is.

ZSIGMOND
ÁGNES
– Belsőépítészeti munkák
Szöveg, belsőépítészet:
Zsigmond Ágnes
Fotók: Dénes György és Zsigmond Ágnes

ÁGNES ZSIGMOND
WORKS OF INTERIOR DESIGN
The interior of a home is a space for the soul to manifest itself. Interior spaces are part of the
larger entity of the building, but contribute to the atmosphere of the city as well. It is desirable to
achieve harmony between the interior and the exterior of a building. Harmony and the representation
of human values are of utmost importance, says architect and interior designer Ágnes Zsigmond,
who is involved in a large number of joint projects with her husband, László Zsigmond. Together,
they design nurseries, kindergartens, schools, town halls, sports halls, spa, community centres and
health centres, but she has decorated luxurious railroad wagon interiors and churches as well.
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Veresegyház, 2016 | Építészet: Nagy László | Belsőépítészet, szöveg: Zsigmond Ágnes
ségük, hanem a szent-ségük a lényeges.
Elképzeltem Keresztelő Szent Jánost, aki
vízzel keresztel, aki a térben a fal mellett
bal oldalon áll, kemény bronzszobor, de
színes kerámiakörnyezetből lép elő. Vele
szemben, a jobb oldali falon Szűz Mária
fehér márvány alakja áll, színes kerámiaköpennyel. Köztük pedig a szentélyben
függ a feltámadt Megváltó hársfa szobra.
Tudtam, hogy az üvegablakok színesek és
nonfiguratívak lesznek. A fakupolás, szeretettel teli befogadást sugalló templomtérbe
padokat kellett kitalálnom és elhelyeznem
úgy, hogy megőrizzem ezt az alkotótársaim
által létrehozott atmoszférát.

A templom tervezésének, kivitelezésének
történetét Nagy László építész ismerteti,
így most a saját munkámról írok. Elöljáróban annyit, hogy László a társművészekkel
folyamatosan egyeztetett, együtt gondolkodott, és szorgalmazta, hogy munka közben is látogassák egymást. Én is majdnem
minden műhelyben jártam.
A tervező 2015 februárjában összehívta
a parókiára a művészeket, az egyház képviselőit és engem, hogy megismerkedjünk,
és egy közös munka során alakuljon ki
a templombelső. Ekkor még mindenki
a feladatának megfogalmazásánál tartott,
lelkesült, jó hangulatban.
A templom közben már épült. Szorgalmasan jártam nézni, mérni, kerestem a praktikumokon túl az épület lelkét. El kellett
képzelnem a találkozón még csak formálódó gondolatok alapján a tizenkét, kör
alakú tartópillért, előttük magas, fehér kőszobrokkal, a tizenkét apostollal, tizenkét
középkori szenttel, aki ott áll és őrködik.
Nincs szembogaruk, mert nem az ember-
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A kör alaprajz miatt adódott, hogy íves
padsorokat alakítsunk ki, és a sorok
közti távolságot minimálisra, még éppen
megfelelőre válasszam. És hogy az ívek
fussanak, a háttámlákat tömörnek, a padokat formájukban visszafogottnak, mégis dinamikusnak gondoltam. Fehérített
bükk- vagy tölgypadokat szerettem volna
türkizszínű üléskárpittal, hiszen ebben a
térben nem volt szabad sötét tömeget kialakítani, de egy tiszta színre szükség volt.
Végül fehérített zempléni tölgyből készült
el a tizenkét különböző sugarú padsor.
A gyártása nem volt egyszerű, de kiválóan

sikerült. A belső út melletti padlábakon
a tűz és a galamb, a Szentlélek jelképeinek
vésett rajza jelenik meg.
A szentélyfal burkolatának csúcsíves formája megismétli a nagy kupolabordák könyökkialakítását, és a szellemiségéhez is
illő. Középen, kiemelten, ahol a szertartást végző pap és segítői ülnek, a három
nagy csúcsíves falburkolat egy elemmé
fonódik össze. Kétoldalt pedig háromhárom paddal egybeépített, alacsonyabb
falburkolat készül a ministránsok számára. Az emelvényen három papi szék áll.
Ugyanazokat az anyagokat használtam,
mint a padoknál, hogy az egység érzése
átélhető legyen.
A szentségi kápolna a mindennapok
temploma. Ezért a bútorok megformálása
nagyon hasonlít a csarnoktérben levőkére. A lényeges különbség a szentségtartó
szekrény, amely a szentély tengelyében,
egy konzolos asztalon áll. A szekrény
oldalai „aranyozottak”, és ez az aranyszín
megjelenik a sgraffitók szentjeinek glóriáján és a lélekmadarakon, finom összhangot teremtve. Az oltárasztal, a felolvasóállvány és a kredencia is a terveim
alapján készült, nagyon jó minőségben.

Fontosnak tartottam, hogy a kiegészítő
bútorokat, a hirdetőtáblákat, perselyeket,
a gyertyatartókat is megtervezzem, és ezek
is fehérített tölgyből legyenek. A gyertyatartó lába egyenlő szárú keresztből indul
ki, felfelé egyre csökken a keresztmetszete, a tetején, sárgaréz tányéron áll majd az
égő fehér gyertya. Annak az asztalkának
a lába is ugyanilyen, amelyre a megszentelésre váró kenyér, vagy a menyasszony és
vőlegény karikagyűrűje kerül. A sekrestye
bútorozását Molnár Zsolt plébános úr elképzelései alapján alakítottuk ki, fehérített
tölgyajtókkal, tölgy laminált lap korpusszal.
Az urnatemető tervei jelenleg három helyiségbe készültek el: az árkádfolyosóra,
a kupolás urnatérbe és a hetedik terembe.
Mindhárom helyen „öblöket” alakítottam
ki, melyek lehetőséget teremtenek a hozzátartozóknak a nyugodt és méltó búcsúzásra, emlékezésre. A látszótéglából falazott urnafülkék kellő távolságba kerülnek
egymástól. A váci homokkő zárólapokon
azonos anyagú és méretű feliratok lesznek,
a díszcsavarok alkalmasak a kis koszorú
rögzítésére is. Az öblök helyiségenként más
formájú határolófalai aljára és elé virágtartó kő- és kerámiakaspókat terveztem.
Az urnatemető külső bejárata mellé, a falfülke közepére egy fakeresztet helyezünk
el, elé virágtartókat. Két oldalára íves,
lépcsős kialakítású mécsestartó kőfal
készül, ahová bárki elhelyezheti a mécseseit, gyertyáit halottai emlékére. Az urnatemető építése még nem kezdődött el.
A közösségi terek bútorozása is később valósul meg. A földszinti közlekedők világítását úgy alakítottuk ki, hogy alkalmas legyen
kisebb kiállítások befogadására is.
Sok ember sok munkája van ebben a templomban, a legfontosabb benne mégis az
a megtalált szellemiség, amihez tudatosan
vagy nem tudatosan kapcsolódtunk, és
meg tudtuk valósítani, hogy harmonikus
belső szülessen.

Bútortervek, urnafaltervek:
Zsigmond Ágnes építész,
Castrum4 Építésziroda Kft.
Munkatárs: Madár Ivett építész
Generáltervező:
Nagy László építész,
Veresterv Kft.

Bútorok kivitelezői:
Padok: Majoros Bertalan,
Majoros és Társa Kft., Abádszalók
A falburkolat, szentély fabútorai:
Békési Imre, Classic Design Kft.,
Veresegyház és Zágoni Balázs,
Vemfa Design Kft., Veszprém
Sekrestyebútorok: Fafel Kft.

 F o t ó : B u j n o v s z k y Ta m á s

50

VÁ R O S H Á Z A

D A NUB E E X P R E S S Z

Rácalmás | Fotó: Dénes György

D e l u x h á l ó k o c s i | F o t ó : Zsigmond Á g n e s

A Széchenyi téren álló régi Polgármesteri
Hivatalt az önkormányzat kinőtte, ebben
a funkcióban megtartani és bővíteni nem
volt érdemes. A településközpont-pályázaton nyert támogatás lehetővé tette az új
Városháza létrehozását.
A Szigetfő utcában található Meszlényi−
Exler-kúria és a szomszédos leromlott épület
felújításával, átalakításával és bővítésével
Zsigmond László tervezte meg az új hivatalt
(OÉ 2014/1). Elegáns, de mégis barátságos
légkört szerettem volna kialakítani a belsőépítészettel, hiszen a ház maga is méltóságteljes hangulatot áraszt a városhoz
és vezetőihez illő formában. A régi kúriák
felújításával és hasznosításával a megőrzött
múltra épül a jelen.
A közlekedők padlóburkolatának süttői
travertin mészkövet választottunk. A folyosók falburkolata nemcsak megvédi a falakat,
hanem összefogja, összekapcsolja a tereket.
A mennyezeti bordák alá egy-egy kőből
megformált díszelemet helyeztem. Ezek
közé semleges mezők kerültek: két kőszegély közé fehérített bükkfurnér betét.
A helyiségfeliratokat kőpajzsok hordozzák.
A falikarok meleg sárga fénye felderíti a teret, az ajtók és a székek sötétbarna színe
ellenpontozza azt.
Az irodák padlója sávos tölgypadló, a polcok, a szekrények, az asztalok „sötétszilva” színű laminált bútorlapból készültek.

A Danube expressz hotelvonat Bécsből
vagy Budapestről indul különböző célállomások felé. Négy vagon, 4 X 5 kétszemélyes hálófülkével, egy étkező- és egy szalonkocsival. A fülkék a kis alapterületük
ellenére is kényelmesek és praktikusak.
Berendezésük: két, karosszékké alakítható,
ágyneműtartós ágy, egy mobil karszék, az
ablak előtt radiátorburkolat, amely asztal
is egyben, egy szekrény, valamint egy polc
és egy nagy csomagtartó az ágyak felett.
Minden fülke saját zuhanyzóval, mosdóval
és WC-vel rendelkezik, az ajtón egy nagy
tükör függ. Az álmennyezetbe légkondicionáló, szabályozható világítás, füstérzékelő
van beépítve. Egy általános nap programja a következő: a vendégeket reggel finom
enni- és innivaló várja az étkezőkocsiban.
Majd befut a szerelvény egy város központi-pályaudvarára, ahol idegenvezető várja
a csoportot, és végigvezetve a turistákat
a városon, bemutatja a helyi nevezetességeket. Ebédet egy étteremben szolgálnak
fel, és folytatódik a program. A vacsorát
már ismét az étkezőkocsiban tálalják,
a konyhában a mesterszakács készíti.
Később a bárkocsiban élő zene mellett táncolni, beszélgetni lehet. Közben finoman
ringatózva fut tovább a vonat. Az ágyvetést és az ágyazást a személyzet oldja meg
az étkezési idők alatt. Mivel férjemmel
meghívást kaptunk az első Lengyelországba történő utazásra, tapasztaltuk, hogy
a hotelvonat remekül működik.
A történet pedig így kezdődött:
Egy angol megrendelő számára alakíttatta át a vagonokat a MÁV Nosztalgia
Kft. A lakóegységek működését már ki-
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Belsőépítészeti tervezés:
Zsigmond Ágnes építész,
Kvadrum Építész Kft.
Belső kivitelező:
Garzon Bútor Kereskedelmi Kft.
Generáltervező:
Zsigmond László építész,
Kvadrum Építész Kft.

Az irodák bútorozását az ott dolgozókkal
együtt találtuk ki, így mindenki a munkáját
optimálisan kiszolgáló berendezést kapott.
A polgármesteri iroda bútorai ugyanabból
az anyagból készültek, csak alacsonyabbak, a polcok üvegajtósak, és fapárkány
zárja le őket. A berendezéshez tartozik még
az íróasztal a vezetői székkel, egy tárgyalóasztal és fotelek. Egy nyolcszögű kisbútorban helyeztük el üvegtető alatt a városkulcsot és a városcím-adományozó levelet.

A tanácskozóterem a legdíszesebb.
Az oldalfalak a folyosóihoz hasonló formájú fa fal- és radiátorburkolatot kaptak.
Az egyik rövid oldalon a címer alá pirosfehér-zöld drapéria került, ez előtt ülnek
a városvezetők a testületi üléseken, és
itt áll az anyakönyvvezető házasságkötéskor. A bejárati ajtók közötti kőlapokra
a díszpolgárok neveit vésték, mellettük
a város és a testvérváros címerei sorakoznak. A szekrényajtók fakeretesek.
Az asztalok u alakban vannak elrendezve,
mellettük favázas, kárpitozott székek állnak. A helyiségek szép fényáteresztő és
sötétítőfüggönyeit Rácalmáson varrták.
Az épület belső világát impozáns növények teszik otthonossá.
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Zsigmond Ágnes építész,
2007–2008
Megbízó:
Szendrey András ügyvezető
igazgató, MÁV Nosztalgia Kft.

találták, a belsőépítészeti tervezéshez
hívtak meg engem. Nem kaptam határozott instrukciókat a belső kialakítás formavilágához, így a fellelhető könyveket,
képeket nézegettem, majd végigvezettek
a Magyarországra érkező hotelvonatokon, és az Orient expresszen. Megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy
nagyon szépek ezek a kocsik, de nekem
most valami mást kell kitalálnom: egy
otthonos szobát, meleg színekkel, fafe-

lületekkel, sok íves formával, szállodai
kárpitokkal, szőnyegpadlóval, lámpákkal, valamint a folyosót is ugyanilyen
hangulatúvá kell tenni.
Az első vázlatterv bemutatásakor nagyon meglepődtek. Aztán több egyeztetés után mindannyian azt éreztük,
vállalható tervek születtek. Ezután
belemerültem a részletekbe, hiszen a
vonaton minden speciális megoldású.
A reggeli 6 órás vonattal jártunk le
Szombathelyre művezetni, közben volt
idő a szaktervezőkkel egyeztetni. A kocsi átépítésekor a vázszerkezetig visszabontanak mindent, hihetetlen érdekes
volt látni, mi van a felszín alatt.
Az ünnepélyes átadón kaptuk a meghívást
az első útra. Azóta egy bárvagon belső
kialakításának terveit is elkészítettem,
amelyben egy konyha, egy bár és a fogyasztótér van. Sajnos a MÁV Nosztalgia
Kft. teljes átszervezése miatt a kivitelezést
nem sikerült végig művezetnem. Júliusban
megbíztak a Deluxe II. hálókocsi belsőépítészeti dizájn tervezésével.

Fabriczius Általános Iskola, Veresegyház 
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GONDOL ATOK BÖLC SŐDÉRŐL ,
ÓVODÁRÓL , ISKOL ÁRÓL
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 Fabríczius Általános Iskola, Veresegyház
F o t ó : B u j n o v s z k y Ta m á s

 Fabriczius Általános Iskola, Veresegyház. Fotó: Dénes György

a többi bútort az egyedi igényekhez igazodva
tervezzük meg. Szívesen használom a bükköt lekerekített élekkel, íves formákkal,
mert tartós keményfa, és natúr színével
a fa anyaga érzékelhető marad. Az ára miatt azonban a szekrények egy része bükk
laminált lapból készül.
A folyosókon annyi hirdetőtáblát helyezünk el, hogy minden gyerek rajza kikerülhessen. Ezen kívül vannak még a szülőknek
üzenő falitáblák, és megérkezéskor köszöntő falitáblák. Az épületről csak a helyszínen
járva kaphatunk egységes benyomást.

Veresegyház, Csonkás,
nyolcfoglalkoztatós óvoda, 2009
Generáltervező:
Zsigmond László, építész
Veresegyház, Fabríczius Általános
Iskola bővítése
1. ütem: 2009, 2. ütem: 2014
Generáltervező:
Zsigmond László, építész
Munkatárs: Madár Ivett, építész
Bútorok kivitelezése:
Alex Fémbútor Kft.

Rácalmás, bölcsődeés óvodabővítés
1. ütem: 2013,
2. ütem: 2014,
3. ütem: 2015
Generáltervező:
Zsigmond László, építész
Munkatárs: Madár Ivett, építész
Bútorok kivitelezése: HOR Zrt.

 Ta n t e r e m , F a b r í c z i u s Á l t a l á n o s I s k o l a .
Fotó: Dénes György

A szülők dolgoznak, a kicsik bölcsődébe,
óvodába, iskolába járnak. A gyermekintézményekben a legfontosabb a pedagógusok
gyermekek felé forduló szeretete, figyelme
és tudása, de minden szülő szívesebben
hagyja ott a csemetéjét egy barátságosan
kialakított és berendezett épületben. Egy
jól kitalált, szépen megépített játszóudvar
és kert ugyanilyen fontos.
Az egészen kicsiknek és az anyukáknak
sokáig bánatot okoz a reggeli elválás.
Rácalmáson a bölcsőde előterében a falburkolatba, a gyermekek szemmagasságába tíz kisállat kerámiaképe került
becsalogatónak. Az öltözőben a gyermekszekrények fölé egy Anya és gyermeke
kerámiaképet, Kun Éva keramikusművész
alkotását helyeztük el. Ezeket egy kisgyerek is észreveszi, emlékezik rájuk, ismerősként találkozik velük nap mint nap.
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A közlekedőkben szívesen használok
meleg, földszínű kerámiaburkolatokat,
amelyeket sokféleképpen lehet lerakni:
semlegesen, játékosan, jelekkel tarkítva.
Mellettük hangsúlyossá válik egy-egy
élénkebb színű bútor, falikép, nyílászáró.
A sok színtelített, tarkabarka burkolat,
bútor sokkoló hatású. A csoportszobákba, a foglalkoztatókba a tarkaságot a
gyerekek hozzák.

Svájcban építész tanulmányúton jártunk,
meglátogattunk több óvodát, iskolát.
Az építész-tervező okos gondolatai mindenütt megvalósultak, jó házak épültek, de belsőépítészetileg hihetetlen puritánok. Az ész
és a szív összhangja nincsen meg bennük.
Merre tartunk? Magyarországon még sok
míves kialakítású óvodabelső valósul meg,
ugyanakkor sok már lélektelenül merev. Ez
a megbízók és a tervezők közös felelőssége.

Padló- és falburkolatként az óvodákba
és a bölcsődékbe olyan természetes
anyagokból készült linóleumot választottunk, amelynek teljes színsorai voltak
a pasztellszínekből. Így nem volt nehéz
harmonikus színpárokat találni. A linóleum
gondozást igénylő anyag.

Gyermekintézményekben gyakran alkalmazok padlóburkolatból kialakított formákat, mintákat, jeleket. Ezek jelentése
többrétegű. A Fabriczius iskolában például a földszinti zsibongó padlóburkolatába
sötét és világos lapokból egy körben elhelyezkedő, négyszirmú virágot terveztem.
Az alsó szinten a virág és a keret sötét,
a háttér világos színű. Egy emelettel fel-

Nagyon jó minőségű és szép gyermekasztalokat, székeket, ágyakat lehet kapni,
 Aula padlódísz, földszint. Fotó: Dénes György


Óvoda és bölcsőde,
tornaterem, Rácalmás.
Fotó: Dénes György
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Budafapusztai Arborétum, fogadóépület | Várnai Bence
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 Óvodai foglalkoztató, Rácalmás.
Fotó: Dénes György
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A Zalaerdő Zrt. azzal a megtisztelő feladattal bízta meg a Kós Károly Egyesülés
aktív vándor tagjait, hogy ötletpályázat keretében készítsenek tervet a Budafapusztai
Arborétum bejárati épületére. A megbízó részletes pályázati kiírást készített
számunkra az építménnyel kapcsolatos
igényeiről. A tervezési feladat átlátható
léptéke vonzó szempont volt, mindamellett díjazással és a nyertes ötletpályázat
megvalósításával is kecsegtettek minket.
A kiírás szerint 30 fős kirándulócsoportok
befogadására alkalmas fogadóépületet
kellett tervezni, mosdóblokkal, büfével
és recepcióval. Az épület környezetében
egy gépjárművek és busz parkolására alkalmas területet is ki kellett jelölni, valamint
javaslatot kellett tenni egy információs
tábla kialakítására.
A tervezési terület lejtős domboldalon található, innen lehetett leereszkedni az arborétumba egy patak medréhez, majd egy
tó partjához. A helyszíni bejárás alkalmával
született meg bennem egy olyan központi
melegedőtér ötlete, ahová jó visszatérni a
fogvacogtató séták után. A fogadóépület
másik szerepe azonban abban áll, hogy a
parkolóból érkező turistákat át kell hogy
vezesse az arborétum bejáratáig. Eszenyi
Ákos mesteremmel konzultálva készítettem
el pályaművemet. Egy olyan épületet szerettem volna, ami távolabbról is látszik, és
nem tűnik el a fák és a lejtési viszonyok között. Az épület bejárati nyeregtető gerincmagasságát, illetve a kör alakú közösségi
tér gúla alakú tetőformáját ezért megemeltem. A tér közepén egy kandallót helyeztem el, karakteres pillérletámaszkodással,
ami egyben a kémény szerepét is betölti.
Nyolc pályamű érkezett be, a leadást követő negyedik napon kihirdették az eredményeket: a 3. helyezést Faragó Melinda, a
2.-at Radev Gergő, végül az 1. helyezést én
5.
értem el. A bizottság nagyon elégedett
volt
valamennyi pályaművel. Mint mondták,
ennyi, és ilyen sok jó minőségű, kézzel és
géppel rajzolt munkára ők se számítottak,
a maga nemében mindegyik egyedi ötletet
és értéket hordoz. Folytatásként a kiíró ígérete valóra vált, hiszen megrendelték tőlem
az építmény generálkiviteli terveit, melyek
készítése jelenleg is folyamatban van.
8,06

jebb pont fordítva van: a virág és a keret
világos, a háttér a sötét. Egy egyszerű
összefüggést ismerhetnek föl a gyerekek:
a sötét és a világos, a forma és a háttér
kiegészíti egymást, kerek egészet hoz létre. A világos virágszirmok szabályosan,
átlósan vannak elrendezve, köztük kialakul egy sötét kereszt, közepén egy világos
négyzettel, és fordítva egy szinttel feljebb.
Tehát a kört nyolc átló osztja, mert a sötét és a világos forma is kereszt alakban
rendezett. A virágszirmok a növekedő és
határaikat próbálgató gyerekek, a körgyűrű a védelem, a keret, amit az iskola
biztosít a számukra. A szirmok közepén
magok vannak − mindenki magot hordoz
magában, mindenkinek saját feladata van.
Az iskolában a tantermekben szintenként
más színpárokat választottam, pl.: vörösbarna és drapp, világos és sötétkék, világos és sötétzöld. A padok egységesen bükk
felületűek, a vázuk sárga színű. Az alagsorban a két tornaszoba sportpadlója élénksárga és narancssárga színű, a kívülről
alig érkező fényt pótolva. A folyosókon
a beépített szekrényeken és a pihenőpadok mögötti falburkolaton megjelenő íves
formák a növekedést idézik meg.
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 Óvoda- és bölcsődezsibongó, Rácalmás. Fotó: Dénes György

 Millenniumi harangtornyok, Verőce, 2000
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Bata Tibor
 Családi ház, Debrecen

› A Kecske utcai galéria helyiségében ünnepeltük a közelmúltban hetvenedik születésnapodat. Ugyanitt májusban férjed,
a harminc éve elhunyt Erdei András építész emlékére rendeztél kiállítást, melyet
Jankovics Marcell nyitott meg. Hogyan
gyűjtötted össze a tárlat anyagát?
A kiállítás apropója, hogy András az idén
májusban lett volna hetvenéves. Születésének dátuma szinte egybeesik halálának
30. évfordulójával. A régi barátok kértek
meg, hogy szervezzek meg egy összejövetelt, illetve kiállítást az emlékére. Összegyűjtöttem a régi kiállítási tablók közül
a még jó állapotban lévőket, rajzokat, írásokat, válogattam hazai és finnországi fotóiból. A 80-as évek elején volt egy olyan
elképzelés, hogy Budapesten megalakul
a finn−magyar baráti társaság, hiszen
Finnországban már volt magyar–finn baráti társaság. Erre az alkalomra András
finnországi és hazai fotóiból terveztek
bemutatót. A megnyitó azonban elmaradt,
mert egy nappal a meghirdetett időpont
előtt a hatalom nem engedélyezte azzal
a határozattal, hogy csak szovjet−magyar
baráti társaság lehet hazánkban. Ezt az
anyagot őrizgetem azóta. A Magyar Kultúra Házában, Helsinkiben 1995-ben kiállításon is szerepelt jó része. Ezeket a fotókat
láthatták a megnyitón megjelentek.

› Andrással az egyetemről ismertétek
egymást?
Egy évfolyamba, sőt egy tankörbe jártunk
(remek csapat volt), negyedévben már látszott, hogy összetartozunk. Együtt diplomáz-
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tunk 1969-ben Gáborjáni Szabó Péternél,
akitől tanácsot kértünk, hol helyezkedjünk
el. Szimpatikus volt Nagy Elemér, akinek finn
kapcsolatai is voltak, de ő a Köztiben, egy
nagy munkákra szakosodott cégnél dolgozott, ahol önálló munkához nehezen jut egy
kezdő építész. Péter ajánlotta a Szövtervet,
azzal, hogy jó építészek vannak ott. Ez kisebb cég volt ugyan, kisebb munkákkal,
de megvolt a lehetőség, hogy néhány év
elteltével az ember saját neve alatt adjon
ki terveket. Itt különböző osztályokon dolgoztunk, András éppen Makovecz Imre műtermének szomszédságában. Hamarosan
jó kapcsolat alakult ki a Mesterrel. András
a cégbe való belépést követően utazott ki
Finnországba, egy tíz hónapra szóló ösztöndíjjal. A HAKA építészirodában dolgozott,
főleg szövetkezeti lakások és lakóparkok
tervezésével foglalkozott. 1977-ben már
együtt indultunk egy egy hónapos építészeti
körútra Finnországba. Az ott tapasztaltak,
látottak nem hasonlítottak az itthoni körülményekhez, s ez nemcsak az építészetre,
hanem az életkörülményekre is vonatkozott.
Úgy vélem, ennek a kettősségnek a feszítése komolyan közrejátszhatott András korai
halálában. Finnország, a finn emberek egyenessége, őszintesége, tisztessége magával
ragadta őt, mert ő is ilyen volt. A hazai hazugságokkal, nemtelen támadásokkal teli
világunk nagyon eltért ettől, s ő megpróbált
küzdeni ez ellen.

› Milyen kapcsolatot ápolt férjed a finn
építészekkel?
A szövetkezetilakás-építés tanulmányozása

› Te jártál finn építészek irodájában?

címén 1979-ben ismét ki tudott utazni
egy rövid időre − a témából tanulmány is
született. Már az előző útjai során is kapcsolatba került több építésszel, hiszen
jól tudott angolul és németül. 79-ben pedig már vitt magával anyagot Makovecz
Imrétől, Csete Györgytől, Kovács Attilától,
Mezei Gábortól, Jankovics Tibortól, Oltai
Pétertől, Dulánszky Jenőtől, Kistelegdi
Istvántól, s a saját velemi épületeiről. Ezzel
az anyaggal kereste meg a Finn Építészeti
Múzeumot, amelynek az akkori igazgatója Juhani Pallasmaa volt. A múzeumban
Markku Komonen kapta meg feladatul
a kiállítás megszervezését. Neki igen komoly affinitása volt ezekhez az épületekhez,
illetve ehhez az építészeti szemlélethez.
E kapcsolat révén szervezték meg 1981-ben
az első kiállítást Finnországban, Helsinkiben. Innen indult azután útjára a magyar
szerves építészet bemutatkozása szerte
Finnországban, Norvégiában, Svédországban, Ausztriában, majd Németországban.

 Népművészeti Alkotótelep, Velem.
B a l r ó l : F a f a r a g ó h á z (1 9 7 8 – 8 0), K o v á c s m ű h e l y (1 9 8 2), F á s s z í n (1 9 8 1) . É p í t é s z : E r d e i A n d r á s

Természetesen látogatóként jártam az építészeti múzeumban, illetve Reima Pietilä és
Arvi Ilonen irodájában. András sűrű levelezést folytatott velük. Emlékszem, milyen
szigorú, nekünk szokatlan munkarendjük
volt: a lázas munkát csak két rövid kávészünet és egy ebédszünet szakította meg.
Ekkor összeültek, és mindent megbeszéltek. Amikor András először került be egy
ilyen irodába, azt hitte, nem akarnak vele
szóba állni… Nálunk nem ez a mentalitás
uralkodott s uralkodik az építészirodákban. Ami nagyon imponált: minden építésznek két asztala volt, az egyiken dolgozott,
a másikra pakolta a munkához szükséges
egyéb terveket, eszközöket. Az irodák különálló részében pedig a makettkészítés
folyt. Ez nagyon tetszett.

› A Szövtervben készült egyik híres
munkája, a hévízi Bányászüdülő, mel�lyel szinte párhuzamosan indult a velemi
kézművestábor épületeinek tervezése.
Hogyan lehetett összeegyeztetni a kettőt?
A hévízi munka céges munka volt, a Bányász
Szakszervezet megbízásából. Itt több épületet is tervezett András: először egy szállóépületet, majd egy uszodát, gyógyászati
részt, az orvosoknak szolgálati lakásokat.
Ezeknél az épületeknél is sok fát, faszerkezetet használt. Az uszoda bütüfalaira
életfát tervezett, e mögé rejtette el a szellőzőnyílásokat. Nem volt egyszerű abban az
időben erről meggyőzni a főnököket, mégis
sikerült. Velem viszont más világ volt. Itt
senki sem szólt bele, hogy mit csinál, csak
a fafaragók. Ezeken a találkozásokon mindenki szabadnak érezte magát, annak ellenére, hogy tudtuk: köztünk is ott van az
a személy, aki írja a jelentést. Talán azért
is volt olyan hihetetlen szabadságérzete
mindenkinek, mert a munkahelyről nem
volt olyan egyszerű elmenni egy-egy foglalkozásra, vagy a nyári táborba. Kikérőt kellett kérni a vezérigazgatótól, hogy nyáron

két hetet Velemben tölthessünk. A szocializmusban a társadalmi munka – mert ez
az volt, ezért senki egy fillért nem kapott
– jó pontnak számított, de azért engedélyeztetni kellett. Legalábbis a mi cégünknél
ez volt a rendszer. Abban az időben Velem
a határsávba tartozott, ahová az engedélyen túl meghívó is kellett, melyet a vonatra
felszálló civil BM-alkalmazottak tüzetesen
ellenőriztek. Emlékszem, gyanús határsértőknek néztek minket. Egyszer minden
csomagunkat ki is forgatták, amikor esős
időben, gumicsizmában, hátizsákokkal és
három gyermekünkkel indultunk útnak.

› Hogyan kerültetek Velembe?
Ez egy fantasztikus időszak volt, a 70-es
években induló táncházmozgalommal és
a kézművesség újraéledésével. Vas megyében Péterfy László szervezett fafaragó
stúdiót, ahol arra tanította a faragókat,
hogy nem dísztárgyakat, hanem használati tárgyakat kell készíteni. Velemben,
a Megyei Művelődési Központ Továbbképző Házában gyűltek össze rendszeresen, ahol a fotelekben ülve faragtak, és
a szőnyegről szedték össze a faforgácsot.
Nem igazán volt megfelelő ez a hely erre,
ezért határozták el, hogy építeni szeretnének egy nekik tetsző műhelyt. Szükség
volt egy alkalmas helyszínre, így Péterfy
László Makovecz Imre, Csete György és
András segítségét kérte. Hármójuk közül Andrásnak volt ideje meglátogatni
őket. 1977-ben indult ez az életre szóló
kapcsolat. 1978 nyarán kéthetes tábor
szerveződött az első épület, a fafaragók
házának felépítésére. A férfiak két műszakban építkeztek, az asszonyok főztek.
A HÁZ, csupa nagybetűvel, két egységből
áll, melyet középen a tűz kapcsol össze.
A fafaragó műhely elvárásaihoz igazodó
háromszintes épület alsó szintje félig
a hegyoldalba van vájva, és falazott rendszerű. Erre került a boronafalas szint,
amit már a faragók építettek András irá-

nyításával. Szeretném megjegyezni, hogy
az építkezésben nemcsak a Vas megyeiek
vettek részt, hanem az ország más részéből is jöttek segíteni. A tető kalabukos
megoldását a cáki pincékről vettük át.
A tetőtér pedig alvásra szolgál, no, nem
szállodai a minőség, csak úgy a földre helyezett matracokon. A csapathoz később
szövők, fazekasok, kovácsok és kosárfonók is csatlakoztak, egy komplex telep
nőtte ki magát, több műhellyel. Férjem
halála után sem szakadt meg a kapcsolatom a Velemi Stúdióval, terveim szerint
épült egy szabadtéri színpad, kosárfonó
műhely, majd egy gatter (vízi fűrész a terület mellett haladó patakra építve), hogy
helyben lehessen deszkát vágni, végül egy
új asztalosműhely, ahová a nagy gépek kerültek. Esténként körülültük a tábortüzet,
Péterfy László gyönyörű erdélyi népdalokat tanított, s hajnalig lestük a hihetetlen
mennyiségű csillagot az égbolton, amit itthon, Budapesten nem láttunk.

› Ma is működik a népművészek alkotótelepe?
Jelenleg zavaros a helyzet, mert a kormány
most mindent állami tulajdonba vesz, s más
üzemeltetőnek kívánja kiadni. Amíg ezek
a folyamatok nem érnek véget, nehezen
tud működni a stúdió. Megszűntek a nyári
táborok, pedig évek óta gyerektáborokat is
szerveztünk, ahonnan az utánpótlás egy része is kinőtt. Bízom benne, hogy ez a változás nem fogja megszüntetni a negyven éve
működő stúdió létezését, hanem folytathatják a közös munkát. Ugyanis itt az alkotók nem a saját tárgyaikat készítették, hanem mindig közös munkát végeztek. Amikor
a műhelyek felépítése befejeződött, elkészítettek például egy vasi szobabelsőt a régiek mintájára, de a mai igényeknek megfelelően. Vagy például megtanulták az ácsolt
láda készítését. De készült itt templombelső berendezése is. Nagy kár lenne,
ha ezt nem folytathatnák tovább.

› Mit szóltak a velemi tervezéseitekhez
a Szövtervben, ahol köztudottan más felfogás uralkodott?
Nem igazán érdekelte őket, bár amikor
a boronafalas ház elkészült, kinevették
Andrást, mondván: öt év múlva úgyis ös�-

Chernel István Általános Iskola bővítése, Agárd, 1995 
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70-year old architect Anikó Szentesi and her husband have visited Finland several times. Back in 1979, Hungarian organic architecture and the work of Imre Makovecz
made their debut in Western Europe through the Finnish connections of András Erdei. After the death of her husband, Imre Makovecz summoned her and Ágnes Kravár in
his office to discuss the creation of Paralel Ltd. Her works include public buildings, the site of the folk art camp in Velem and several family homes.

sze fog dőlni, mert fából van. Ehhez képest
36 éve áll…, csak szú ellen kell kezelni.
Az univáz és az előre gyártott szerkezetek korában a tervezőirodában előre meghatározták, hogy mit miből kell tervezni:
univázból áruházat, a szövetkezeti lakásokat blokkokból…, nem tudtunk rajtuk sokat
variálni. Egyszer megbízást kaptam egy
nagykanizsai szövetkezeti vendéglátóegység tervezésére. Az épület egy lakótelep
közepére került volna. Az üzemeltető határozott kérése volt, hogy miután ott annyi
szögletes van, tervezzek valami lazább dolgot. Ehhez igazodva egy centrális alaprajzra
szerveztem az épületet. Az akkori ügymenet
egy munkával kapcsolatban az volt, hogy
először egy belső zsűrin kellett ismertetni
a tervet az irodavezetők, osztályvezetők és
a főmérnök előtt, majd következett egy külső
zsűri, amikor jelen volt a megrendelő is és
valamennyi hatóság, akik helyben nyilatkoztak a tervről. A belső zsűrin ott volt Mandel
Tamás Ybl-díjas építész, aki felháborodott
ezen a centrális elrendezésen, és addig kardoskodott, míg az lett a belső zsűri állásfoglalása, hogy tervezzek egy kilencvenfokos
vonalakra szerkesztett épületet a következő
fordulóra. Hiába jelezte a megrendelő, hogy
neki az eredeti centrális kell, az Ybl-díjas
kolléga szava volt a döntő.

› Senki sem kapott nagyobb szabadságot?
Makovecz Imrére természetesen nem vonatkoztak az előbb elmondottak − ő olyan
feladatokat kapott, amelyek során viszonylag szabadon tudott dolgozni. Amikor
megindult az irodaház-építési láz, akkor
a Szövterv is saját irodaházat szeretett
volna építeni, hogy egyesítse a különböző
helyszíneken működő részlegeit. Imrére
bízták a feladatot, amit neki is a zsűri elé
kellett vinnie. A vezetők különböző kifogásokkal újra és újra átterveztették vele
az irodaházat. Imre megunta a packázást,
felállt, s kilépett a cégből, végleg otthagyta ezt a társaságot… Mi hűséges típusok
voltunk, amikor jött egy újabb munka, mindig reménykedtünk abban, hogy ezúttal
másképp lesz. Volt egy kedves barátunk,
aki éppen a hasonló esetek miatt állandóan változtatta a munkahelyét, majd tíz év
elteltével megállapítottuk, hogy egyikünk
sem jutott előrébb.

› Milyen jellegű munkáid voltak a tervezőirodában?
Bekerülésemmel párhuzamosan kezdett el
foglalkozni a főváros a fürdők felújításával.
Pályázatot írtak ki a Rác fürdő rekonstrukciójára. Mivel diplomamunkám is egy
gyógyfürdő volt, néhány fiatal kollégámmal

részt vettünk a pályázaton, ahol névtelenekként első díjat nyertünk. Ez óriási felháborodást váltott ki szakmai berkekben,
végül a tervből nem lett semmi, talán nem
is véletlenül… Az eredményen felbuzdulva
azonban Kéri Gyula, nálam jóval idősebb
és tapasztaltabb építészkollégánk kapacitált minket, hogy induljunk a Margit-szigeti
Gyógyszállóra kiírt pályázaton is, melyen
szintén első díjat nyertünk. A tervezett
épület nem egészen így nézett ki az én
variációmban, én inkább az Ybl-féle hagyományhoz nyúltam vissza, de azt az elképzelést lesöpörték a nagyok. A megrendelő
nyomására az elkészült épület magasabbra
sikerült, mint a pályázati terv. A harkányi
fürdő pályázatán pedig megvételt nyertünk.
Egyik kedves munkám volt a parádsasvári
volt SZOT Gyermeküdülő bővítése és felújítása. Izgalmas volt az Ybl Miklós tervezte
épületekkel foglalkozni: végre nem csak
derékszögekben és egyenablakokban lehetett gondolkodni. A SZOT azonban a gyulai
üdülőjére költötte el minden pénzét, így
a parádsasvári komplex gyógyüdülőközpont tervéből sem lett semmi. Sokáig üresen is állt az épületegyüttes, s csak pár éve
vette meg valaki, valakik, akik felújították,
de nem mint gyereküdülőt, hanem mint
többcsillagos szállodát üzemeltetik.
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› A fióknak való tervezés csak erre az időszakra volt jellemző?
A szocializmusban mindig volt munkánk,
hiszen fenn kellett tartani a vállalatokat,
de ezeknek a terveknek csak 10%-a épült
meg, a többi maradt a fiókban. Rengeteg
tanulmányterv készült, melyeket azonban
nem követett valódi megbízás. A rendszerváltás után ez az arány jobb lett, de például
az egyik munkánál előfordult, hogy visszavette a pénzt a főváros, s nem valósult meg
a terv, pedig már a kiviteli terv is készen volt.

› Férjed halála után Makovecz Imre hívott
a Makona Kisszövetkezetbe, majd 1991-ben
Kravár Ágnessel ugyanitt megalapítottátok a Paralel Kft.-t. Rengeteg munkátok
volt, folyamatosan fogadtatok vándorokat. A Paralel névválasztás mire utal?
Ami a névválasztást illeti, Ágival mindketten építészek és családanyák vagyunk,
azaz párhuzamosan végezzük a feladatainkat. Ezért lettünk Paralel. Amikor a három
gyermekem megszületett, elkezdtem gondolkozni, hogy a napi 24 órás elfoglaltságot
igénylő tervezést hogy fogom bírni, hogyan
fogom összeegyeztetni ezt a két feladatot.
Számba vettem a lehetőségeket: az önkormányzati munkakör, az íróasztal melletti
aktatologatás nem nekem való, a kivitelezés sem az én világom, de az sem, hogy
anyagmennyiségeket számoljak napi nyolc
órában, vagy egy beruházási osztályon
irodai munkát végezzek. Megmaradtam
a tervezésnél, ez az én világom. A férjem
és tágabb családom segített és támogatott,
hogy mindkét hivatást el tudjam látni. Férjem halála után a megváltozott környezet,
az alkalmazotti létből önálló tervezővé válás megélése és Makovecz Imre mindenkire sugárzó energiája és karizmája segített
önmagamra találni.

› Milyen megbízásokat kaptál ebben az
időben?
A kezdeti nehézségek után valóban sok
szép munkával bíztak meg. Ilyen volt
a Visegrádi Gyógyintézet rekonstrukciója,
az agárdi Chernel István Általános Iskola,
vagy a tamási Vályi Péter Szakképző Iskola
bővítése. Ez utóbbinak sajnos csak egy része épült meg, a többi maradt tanulmány-
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terv szinten, miután megszűnt a címzett
állami támogatás. Számos családi házat is
terveztem például Budapesten, Söptén, Velencén, Toronyban, Körmenden, Csobánkán,
Pomázon, Gödöllőn, Debrecenben, Mezőberényben és Ozorán. A Visegrádi Gyógyintézet egykori gazdasági igazgatójának felkérésére vállaltam el a budapesti Szent István
Kórház főépítészi feladatait. Ott is több
évig dolgoztam Ezalatt készült el a Merényi
Gusztáv Kórház traumatológiájának bővítése. Készítettem rendezési tervet Gárdonyba.
Velem után az országban máshol is elindult
az alkotóműhelyek építése: Tiszavárkonyba
terveztem a helyi kézműveseknek.

› Volt alkalmam néhány családi házadat
belülről is megtekinteni. Milyen gondolatok foglalkoztattak, amikor ezeket
az összetéveszthetetlenül „magyar” épületeket tervezted?
Ebben valószínűleg része van annak,
hogy keresztapám tanyasi tanító volt
Jászladányon, ahol sok nyarat töltöttem
el. Szerettem a végtelen látóhatár adta
szabadságot, az emberléptékű házakat,
a fára mászást, a patakban való horgászást, a természetet, amely körülvett,
az egyszerű, de okos, őszinte embereket.
Természetesen a Velemben hallott előadások (mert hívtunk előadókat is) ugyancsak
megerősítettek abban a meggyőződésemben, hogy a múltat végképp nem kell
eltörölni, mint ahogy ezt nekünk tanították. S ahogy a tárgyformálásban is meg
lehet tölteni a régi formavilágot mai funkcióval, úgy a magyar népi építészet formavilágát is. Megjegyzem, hogy a 60-as,
70-es évek világhírű finn dizájntermékei
is a helyi népművészet hagyományaiból
indultak ki. Célom volt, hogy olyan házakat tervezzek, amelyekben szeretnek élni
az építtetők, amelyek valóban az otthonukká válnak. Ezt, a visszajelzések alapján
elmondhatom, sikerült megvalósítanom.

› Főépítészi megbízatást is vállaltál ez idő
tájt. Hogy kerültél éppen Verőcére?
2000-ben bíztak meg a millenniumi harangtornyok megtervezésével a Hősök
terére. A tornyok a Héttorony Fesztivált
követően Verőcére kerültek, az akkori

 Kollégium, Vályi Péter Szakképző Iskola,
Tamá si, 2002

polgármester, Bethlen Farkas fogadta
be őket. Miután rendezési tervet kellett
készíttetnie a városnak, szükségük volt egy
építészre. Elkészítettem a helyi védelmi
rendeletet, valamennyi házat dokumentálva. Az új rendezési terv elkészültekor
jelentkezett egy befektető, hogy lakóparkot akar építeni a hegyoldalban. Ez azonban nem volt lehetséges, mert a kiszemelt
terület a valóságban erdő volt, noha a Földhivatalnál nem így szerepelt. Mivel nem
voltam hajlandó az Erdészeti Szakhatóság
állásfoglalását, miszerint az a terület erdő,
semmibe venni, s a rendezési tervben ezt
a területet lakóövezetté módosítani, így
elváltak útjaink.

› Két éve, 2014-ben abbahagytad a tervezést.
Öt unokával a hátam mögött, időnként
a tengerentúlra eltűnve nem lehet, illetve
én nem tudok felelősségteljesen munkát
vállalni. Amikor az én három lányom kicsi
volt, Édesanyámék is sokat segítettek, hogy
dolgozhassak. Ezt a segítséget szeretném
én is a lányaimnak megadni, hiszen mindenki tudja, aki dolgozik, hogy nem könnyű
a két vagy három műszak a nőknek (hogy
ne legyen félreértés, a férfiaknak sem).
Sokáig kettős életet éltem, építész-, illetve
anyaszerepben. Folyamatos lelkifurdalást
okozott, hogy ha a gyerekekkel voltam,
nem haladtam a munkával, amikor dolgoztam, akkor meg nem a gyerekekkel voltam…
Befejezve az aktív irodai életet, hozzáfogtam a dolgaim rendszerezéséhez, amire eddig nem értem rá. Szidott is Makovecz Imre,
amiért nem dokumentáltam mindent akkor,
amikor elkészült egy ház. Kihagytam két
évet, majd most a CSOK és a bejelentési
eljárás megindulásával megkeresett három
régi megbízóm, így most megint dolgozom,
és nagyon élvezem. Igaz, nem az irodában,
hanem otthon, változatlanul ceruzával.
Közben persze sok időt töltök az unokáimmal is, s újra küzdök a lelkiismeretemmel.

Vándorokból mesterek
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Interjú Kovács Ágnessel | Erhardt Gábor
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A Kós Károly Egyesülés 25 éve alapította meg ma is aktív, posztgraduális képzést
adó Vándoriskoláját, amelyben eddig közel nyolcvan hallgató szer zett diplomát.
Kovács Ágnes építész a Vándoriskola 1996-ban indított hetedik évfolyamát végezte
el és diplomázott sikerrel. A Tokaj-hegyaljai bor vidék épített örökségének megújításában és megóvásában végzett meghatározó tevékenységéért az idén Salamin
Ferenccel megosztva Takács András Emlékdíjban részesült. A Sárospatakon, majd
Mádon élő és alkotó építészt vándoriskolás éveiről, a szakmagyakorlásról és
a hegyaljai létről kérdezte Erhardt Gábor.

› A megkerülhetetlen első kérdés: mikor
és hol töltötted vándoriskolai féléveidet?
A vándoriskolai felvételi előtt Miskolcon
az akkori Hadas Építész Kft. keretein
belül Rudolf Mihály bízott rám feladatokat. A nagy hírű Kollektív Ház levegője már csak lenyomatokban érződött.
Bede István, Horváth Zoltán (Figura) és
Szőke László már különváltan dolgoztak, de gyakori vendégei voltak a műteremnek. A felvételi után Kaposváron
kezdtem dolgozni Kampis Miklós és
id. Lőrincz Ferenc mellett. Ezután Pécsre kerültem Dévényi Sándorhoz, ahol
az egykori vándor, Halas Iván jóvoltából is sok segítséget, figyelmet kaptam.
Sándor magabiztos íves vonalai oldották az akkori merevségemet, a mediterrán város felélesztett. Budapesten
a Triskellben Siklósi József vándora lettem nappal, este pedig Turi Attila kis
házainak alaprajzait és homlokzatait
szerkesztettem gyönyörű, 50-es léptékű
szabadkézi metszeteiről.
Szülővárosomban − Miskolcon − Bodonyi
Csaba kilenc hónapig foglalkoztatott,
az Egri Színház felújítási kiviteli terveinek
befejeztéig. Nagy léptékű munkák, racionális alaprajzi szerkesztések iskolája volt ez.
Esztergomban, Kund Ferenc mellett három
téli hónap telt el, ott tanultam a zamatos
turbolyaleves készítését.
Karácsony Tamással is volt közös feladatunk a régi Víziváros újraélesztése okán.
Budapesten az Axisban nyolc hónapra
Salamin Ferenc vándora lettem, majd
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még egy hónapra a szolnoki görög katolikus templom kiviteli terveit szerkeszthettem Nagy Tamásnak. Ferenc mellett kezdtem beleszokni a hegyaljai karakterekbe,
akkor tanultam meg a részletrajzokat igazán, ott örököltem meg egy-két megbízót,
mai napig tartó jó barátságot.
2000 novemberében egy hónapra üresedés támadt Makovecz Imre mellett,
akkor odaülhettem az irodájába, hogy
a kakasdi Faluház kisebb átalakítási tervét
rajzolhassam. Reggelente ünnepi hangulatban beszélgettünk, virágot szedtünk a kertben, ahol épp folyamatos váltásban történt
a kipusztult almafa kérgezése az udvaron.

› A vándorévek letelte után merre vezetett
az utad?
A Hadas Műterem visszafogadott még
két esztendőre, ez tette rendbe bennem
az addig tanultakat. A hat félév, a 12 + 1
mester tanításai még igencsak kavarogtak
bennem, nem találtam a saját hangomat.
Ekkor eszméltem rá az Egyesülés névadója, Kós Károly kézműves minőségi szemléletére, amit Rudolf Mihály munkássága
is példázott. 2002-ben Szent Mihály napján Sárospatakra, Tokaj-Hegyaljára költöztem, Mihály pedig belépett irodájával
a Kós Károly Egyesülésbe.
Vándordiplomát 2003 szeptemberében
kaptam; akkorra lett készen az első házam, a Rókabérc Vadászház újjáépítése Erdőbénye külterületén. Vándorpályázatként indult, Salamin Ferenc volt
a konzulensem.

› Mi volt az a motiváció, ami az Ybl Miklós
Főiskola elvégzése után a Kós Károly
Egyesülés Vándoriskolája felé vitt?
Legfontosabb előképem a Visegrádi Tábor.
Elsőévesen egy nagyobb csapattal, másodévesen harmadmagammal töltöttük
ott a nyarat, építettük meg azt a tervet,
amit egy személyes találkozáskor maga
Makovecz Imre választott ki. Feledhetetlen nyarak voltak, szerelemtől fűtötthűtött boldog hónapok.
Az egyetemi évek alatt egy szót se hallhattunk az organikus gondolkodásról.
Negyedévesként egy keresztfélév huzavonája közben villámgyorsan átmentem
az Ybl Miklós Főiskolára, ahol csak Kapy
Jenő tanár urat ismertem (egyetemi óraadóként). Neki köszönhetem, hogy korunk
paradigmaváltásától a dekonstruktivista
irányzatokon át beszélt nekünk a szerves
építészetről, így Makovecz Imréről is. Plesz
Antal építésznek szintén bemutatott minket, a tervező-szakmérnöki posztgraduális képzésen lehettünk tanítványai, többek között Csaba Kata, Csontos Györgyi,
Fülöp István, Pintér Tamás, Tolnai Zsolt,
Tóth Tamás, Váradi István.

› Mi volt a vándorévek legfontosabb hozadéka számodra?
Egy frissdiplomás építész sok szempontból használhatatlan. A humán gimnázium
után pályakezdőként semmit sem tudtam
a valós feladatokról, a felsőfokú elméleti
oktatás tévutakra vezetett… Az egyetlen,
tényleges beavatás a szakmánkban csak

 L a k ó h á z, B o d r o g k e r e s z t ú r, 2 0 1 0 – 2 0 1 1 .
Fotó: Dénes György
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Szerelem hozott, egy erős belső késztetés,
hogy nőként is megtaláljam a szerepem,
a helyem. Nem tettem le arról a vágyról,
hogy ne folyton csak építészként teljesítsek,
hogy saját családom, gyermekeim legyenek.
Tudatosan indultam el keletre. A borvidéken rengeteg érték megőrződött, sokáig
nem rombolták le az újkori fejlesztések.
Gyakran viccelődünk, hogy ez itt már
Távol-Kelet-Magyarország.
Tokajban Bodonyi Csaba volt a főépítész,
Szerencsen Salamin Ferenc. Sárospatakon nem tudtam senkiről, csak Makovecz
Imre munkáiról, amiket 1965-től 2009-ig
tervezett. Sárospatakot választottam, ezt
a gyönyörű várost.

› Jól sejtem, hogy ez a döntésed törvényszerűen egyfajta szakmai elmagányosodást is jelentett?
az élő munkák, az éles feladatok kapcsán
történhet meg, ezt jelentette a Vándoriskolának a céhes rendszerén belüli lajtorjáját
végigjárni. A mestereink családias irodái,
a hús-vér megbízók és a helyszínek tényleges
megismerése tud igazán olyan belső ösvényeket feltárni, ami jó házakat eredményez.
A legnagyobb tanítást Makovecz Imrétől
kaptam, aki életemben elsőként felmutatta,
hogyan lehet erős istenhittel teljesen természetesen együtt élni, lélegezni, dolgozni.
Előtte egyik tanítóm sem adott át ilyen mély
lelki erőt, valós belső megtapasztalást.

Faluház – majd’ tíz évvel ezelőtti − újjáépítése óta csak most adódott egy szép feladat
(Czégány Sándorral és Kis-Simon Olivérrel
együtt), egy borászati épületegyüttes tervezése a bodrogkeresztúri egykori Vásártér
rangos kúriájából kialakított kerámiaüzem
épületeinek átalakításával.

› Ma Tokaj-Hegyalján élsz és dolgozol.
Honnan származik a kötődésed a borvidékhez, ami végül az ideköltözésedhez
vezetett?

A megyei építészkamara közelsége, a miskolci Kós-ház rengeteg szakmai programot
ad, nincs is mindre időm elmenni. A borvidék feladatoktól roskadozik, a belsőépítészettől a települési léptékig folyamatosan versenylovakként vagyunk befogva.
Ez idevonzza az építészkollégákat, akikkel így találkozom is. Van, hogy meghívásos tervpályázatokat írnak ki mértékadó
borászatok, mint például a Béres család
2003-ban az erdőbényei birtokának megvásárlásakor. Anthony Gall és csapata

› Milyen volt a Vándoriskola közösségi
élete abban az időben?

(többek között Csaba Kata, Pintér Tamás
és Reischl Júlia régi cimborák) lett a pályázat nyertese, bejártunk néhány léleknyitogató helyet a környéken.

A vándorokkal féltestvérekké lettünk. Ez olyan
ősi, mély, zsigeri kötés, amiről nehéz beszélni.

› Alakult-e ki valakivel azóta is tartó
emberi vagy szakmai kapcsolatod a vándorok, illetve a mesterek közül?

› Meglehetősen kiterjedt, nem csupán
szakmai kapcsolataid hoztak-e főépítészi
megbízatásokat számodra települési, vagy
más (egyházi, céges) szinten?

Rudolf Mihállyal maradt a legintenzívebb
a munkakapcsolat, a közös egyházi és
önkormányzati munkák száma is jelzi ezt.
Legutóbbi átadott munkánk a sárospataki
Makovecz tér, amit az Országépítő folyóirat a 2013/4. lapszámában mutatott be.
Salamin Ferenccel inkább csak a Tokajhegyaljai Világörökségi Tervtanácsban
találkozunk, dolgozunk össze, ahogy veled
is. Egy közös munkánk, a bodrogkeresztúri
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Települési főépítészként Hercegkúton és
Tuzséron elsősorban a rendezési tervek
készültekor, rövid ideig dolgoztam, azok
egy-egy személyes, bizalmi helyzetből
adódtak, és persze a szakemberhiányból.
Legnagyobb megbízatásom a Sárospataki
Református Kollégium főépítészsége volt,
ami hét esztendeig tartott, és egy belsőépítészeti munkából nőtt ki, dr. Dienes Dénes
 F a l u h á z ú j j á é p í t é s e , B o d r o g k e r e s z t ú r. Te r v e z ő t á r s : E r h a r d t G á b o r, 2 0 0 8

akkori gyűjteményi igazgató jóvoltából.
A Makovecz Imre tervezte könyvraktárépület
földszintjén egy nagy, kihasználatlan folyosó és egy kiállítótér összenyitásával Király
István hagyatékának negyvenezer kötetes
könyvtára talált otthonra a terveink szerint.
A következő évben a református világtalálkozó helyszíne lett Sárospatak. Ekkor már
kollégiumi főépítészként volt feladatom
többek között az − egykor államosított −
Iskolaudvar ránk maradt utcabútorainak
felülvizsgálata, újraértelmezése.
A 76 db egyházi ingatlan folyamatos fejlesztése-felújítása után záró teendőm
a Nagykönyvtár−Díszterem restaurálási
munkáinak összefogása volt számos szakrestaurátor csapat, nagy tudású szakember felkérésével. 2014. februárban került

átadásra. Az elkészült munkát a Ráday
Mihály vezette Város- és Faluvédők
Szövetsége Podmaniczky-díjjal jutalmazta. A Sárospataki Református Kollégium
Tudományos Gyűjteményeivel megosztott
díjat kaptam.

› A tervtanácsi munka is egyfajta főépítészi feladat?
A Tokaj-hegyaljai Világörökségi Tervtanács tagjaként Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud és Szegi települések főépítészi
felelőse vagyok, ami nem önkormányzati
megbízatást takar, hanem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által felállított szakmai kollégium (aminek
tagja Bodonyi Csaba DLA, Olajos Csaba,
Radványi György DLA, Rudolf Mihály


S zent Er z sébet-há z, Sárospatak,
Rudolf Mihály tervezőtársaként, 2012.
Fotó: Kovács Ágnes

Vándorokból mesterek
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 Üvegfestés, lakóház, Mád.
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DLA, Salamin Ferenc DLA, Erhardt Gábor,
Fábián Rigó Tamás, Bereczki Zoltán,
Dobos Péter) résztvevőjeként segítem e
három település fejlesztési terveit.

mi leépülést jelent, inkább a mesterséges
külső ingerek szűkítését, és reményeim
szerint a belső munkálkodás felerősítését.

› A főépítészi megbízatásokban inkább
a gyakorlati terület, az építés izgat, és kevésbé a
papírmunka, a szabályozási tervek fogalmazása?
A helyszín, az emberek inspirálnak, a valós
építőkedv.

› Hogy érzed, hol jársz most a mesterré
válás felé vezető úton? Egyáltalán vannak
ilyen ambícióid olyan – számodra fontos
– mesterek után, mint Plesz Antal, Rudolf
Mihály és mások?
Egymagam dolgozom, és mindent konzervatívan csinálok, grafitosan készülnek
a tervrajzok. Ambíció ebben nem hajt,
úgyis a tanítvány választja a mestert.
Tizenkét éven át éltem Sárospatakon, ahol
a lakásom volt az irodám is egyben. Egy
éve, Szent György napján költöztem Mádra, egy kerített ház lett az otthonom öreg
pincével, meggyfákkal, szilvafákkal. Az önálló iroda lehetősége jövőre körvonalazódik
a telken álló felső ház teljes újjáépítésével.
Leghamarabb akkor szervezheti újra valami
munkamegosztás a tervezés folyamatát.
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› Mit kell tudni a néhány hete – Salamin
Ferenccel – megosztva kapott Takács
András Emlékdíjról? Mit jelent számodra
ez a díj?
Takács Andrást 2009-ben ismertem meg
a sárospataki Várnegyed Műhely kezdeményezőjeként, aminek működésébe
többször is bekapcsolódott. Tevékenységét az értékalapú, fenntartható fejlesztésekért mozgósította. Megszólított minden szervezetet a borvidéken, végigjárta
az önkormányzatokat, az egyházakat,
az iskolákat, a borászokat, feltérképezte
az összes fellelhető térségi erőt – a lehetőségeket és a sérelmeket is.
2012-ben már a Tokaj-Hegyalja Programiroda vezetőjeként a Bor-Vidék Tokaj-Hegyalja
Nemzeti Program 2012−2020 stratégiájáról
számolt be egyfajta kormányzati megbízottként. Takács András haláláig segítette az önazonossági folyamatokat, a helyi

 M ű e m l é k l a k ó h á z f e l ú j í t á s a , To k a j .
Salamin Ferenc ter vezőtársaként, 2008

fizetőeszköz bevezetésétől kezdve számos
kezdeményezést támogatott.
Számomra nagyon komoly megtiszteltetés
egy lelkes, öntevékeny, civil közösségtől
elismerést kapni. A díjátadón különösen
jó érzés volt Salamin Ferenc DLA építész
mellett állnom, aki egykor bevezetett
a borvidéki munkákba. Egyetértettem
azzal, hogy nem kettőnket, hanem az
építészszakmát díjazták, ez kapott hangsúlyos figyelmet most általunk. Mindig is
a térség gazdasági mozgástere hívta elő
az építészeti magas minőséget, emelte
az oktatási és kulturális színvonalat.

› Milyennek érzed a tokaj-hegyaljai alkotó
értelmiségi létet a komoly gondot okozó
elvándorlásról szóló mindennapos híradások mellett?
Nagyon örültem a díjátadót követő szakmai nap témájának, miszerint miként marasztalhatjuk a borvidéken a fiatalokat,
hogyan tehetjük érdeklődőbbekké, tevékenyebbekké őket.
Bízom abban, hogy egyre több fiatal,
jó szakember találja meg Hegyalján az otthonát, tervezi itt a jövőjét, és él az önrendelkezés jogával, teremt-alkot a közösség
javára. A borvidékért érdemes összefogni.
Akik felismerik és felvállalják ezt a közös
célt, azok majd jól tudnak együtt dolgozni,
s működésbe hozzák az önálló alkotóképességüket, kialakítják cselekvő erőterüket. Ez rajtunk múlik.
Míg sok fiatal elhagyja szülőfaluját, és
a nagyvárosi, mesterséges, nyüzsgő életet
választja, számomra a vidéki lét, a csend,
a kert, az erdő stabilitást, örömöt jelent,
visszacsatolást a természethez, a természetességhez. Nagyon más ez a kétfajta
gondolkodás. Mindenáron menekülök
a várostól, az egyszer használatos világtól.
Tudatosan egyfajta visszavonult életformát választottam. Ez persze nem szelle-

› A tokaji bort mindenki ismeri, legalább
a szavak szintjén. Primátusa a mai magyar
boros világban vitán felüli. De mi a helyzet
az itteni építészettel? Az épített örökséggel, illetve a ma épülő házakkal?
Ahogy Hamvas Béla mondja, „a bornépek
nem világtörténeti, hanem aranykori hagyományban élnek”. Ez sokkal fontosabb.
Ezt érzem megcsillanni a fák lombjain át,
visszaverődni a kövek közül, az emberek szeméből. Ami az építészetet illeti,
sajnos itt is jelen van a mai magyar átlagszínvonal − miért is lenne más? Mégis
pozitívnak gondolom, mert a jó mintákat
szerintem mindenki sorvezetőnek használja. Maga a Tervtanács jó néhányszor
sikeresen tudta mozgósítani a tervezők
rejtett szellemi tartalékait, megváltoztatni a sablonos megoldásokat.
 Í z e s ö r ö m e s t l e k v á r i u m , To k a j , 2 0 1 3

› Milyen munkákat viszel most? Milyen megrendelők találnak meg téged leginkább?
Leginkább azok, akik türelmesek. A határidő
először közeledik, azután távolodik. Állandó
időzavarban vagyok, alig tudom abbahagyni
a rajzolást, annyira dolgozik a bizonyítási és megfelelési kényszer. Most három új
borászat, egy családi ház és egy kézműves
gyümölcsfeldolgozó készül az asztalon, egy
református gimnázium belsőépítészetének
negyedik üteme, meg két borászat és hét
lakóház átépítése. Épp elkezdődött egy műemlék római katolikus templom és egy református harangozóház felújítási terve, befejeződik egy vízimalom, egy múzeumi iroda és
két vendégház belsőépítészete. 2015 tavaszától a Tokaj-Oremus Kft. tanácsadó építészeként is tevékenykedem. Hála Istennek,
a megbízások személyes barátságokká alakulnak, az építőkedv évről évre megújul.
Egyik fontos megbízóm Formanek Ferenc,
a Borecet Manufaktúra alapítója. Egy kis
léptékű, kézműves épületet követte az
üzemépületre kapott megbízás. Ez egy nagy,

fémszerkezetű csarnok, amely azonban
hőszigetelt, vakolt felülettel és cserépfedés
héjazattal tudatosan az egykori, a falu határában álló magtárépületeket idézi.

› Kinek jelent értéket az általad képviselt,
múltban gyökerező, minőségi építészet?
A helyiek értékelik inkább, vagy a borvidéken megjelenő, módosabb bebírók?
Azt gondolom, mindkettőre van példa.
Igyekszem kideríteni a legbensőbb, valós
mozgatórugókat, felidézni a régi nagyszülői házak emlékét, kifigurázni a divatos viselkedési pózolásokat, a heccépítészet idővel megbomló dobozéleit. Bejárjuk együtt
a helyszínt, sokat időzünk közösen,
végignézzük a környékbeli utcák házait,
feljegyzem a szükséges tereket, térkapcsolatokat, a tervezett funkciókat. Háromnégy változat készül, amiről tea mellett beszélni kezdünk, hogy hetek, hónapok során
kialakuljon a sokadik, a végleges terv.

› Milyen feladatokat érzel a leginkább
testhezállónak?
Egyszerű tömegű, nemes anyaghasználatú, klasszikus nyílásarchitektúrájú házakat
szeretek rajzolni míves részletekkel, kézjegyekkel. Remek mesteremberek dolgoznak
itt Hegyalján, szívesen dolgozom velük.
Külön öröm, amikor magam is részt vehetek a kivitelezésben, pl. napórát terveztem,
majd festhettem Hercegkúton egy sváb
család otthonára, vagy a Fiumei-öbölben
egy halászfaluban álló nyaraló teraszán.
A saját házam a legkönnyebb terepe ennek az önátélési formának, mindig van
a fejemben néhány ötlet a tapasztott
kályhatest vésett (vagy felhizlalt zsinóros) díszítésétől a falra festett képeken
át a hársfából kifaragott madaras-leveles
konzolokig. A kézműves részletek mélyítik
a terek élhetőségét, megállítják gondolatainkat legalább néhány pillanatra.

ITINER ANT S T URNED MAS TERS – ÁGNE S KOVÁC S
The Itinerant School was funded 25 years ago by the Kós Károly Association. The school is still active, offering postgraduate courses. More than eighty itinerant
apprentices graduated from the institution so far. Formerly an itinerant disciple herself, architect Ágnes Kovács settled in the village of Mád in the TokajHegyalja wine region. While most of her projects are related to religious sites, monuments or wineries, she is active as an interior designer and a planner
of family homes as well. Her sketches are dominated by traditionally designed windows and doors, simple masses, precious materials and elaborate details.
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Minden épület megszámlálhatatlan sok
másik helyett ölt végül formát, majd mint
„a piramis rossz tréfa / teng percnyi
ezeréveket”. Tervezés közben – ahogy az a
bizonyos macska a dobozban – minden elgondolható formában és állapotban egyszerre ott van, lehet alaposan kiérlelt stratégiai
döntésekkel: hatékonyan felezgetni a végtelen számú variációt. Mindezt szélsőségesen
tudathasadásos – vagy szerencsés estben
flow – állapotban, az építtető bőrébe, a programba, a feladatba bújva. És mivel ez így még
mindig egyszerű skizoid-egyszereplős játék
volna, be kell hogy vegyük az ismeretlenek
közé a jogalkotó-alkalmazókat, szakhatóságokat, pályázatírókat, építészeti tervtanácsokat és mindenkit, aki élhet, és bizony élni
is fog a be(le)szólási jogával: „furcsa madár
a sirály / azt hiszi minden sirály / ha jön egy
másik sirály / az nem igazi sirály”.

Az építési telek Mád észak−déli irányú főutcájának tengelyében, egy, a távlati terveink
szerint ebből a tengelyirányból is megnyitható tömbbelsőben található. Az első benyomás: a kert végében az augusztusi hőségben elevenen zöldellő vizes élőhely cipőt,
hangot, időt elnyelő ingovány, a gyűrűs kútban a víz magasabban áll, mint a csatlakozó
terepszint. A később megtalált forrás vizét
– ami a tavat is táplálja – valamikor a mádi
mikve, egy közeli ingatlanon kialakított zsidó rituális fürdő használta. Az akkori építtető egy magas színvonalú, úgynevezett kortárs tanulmánytervet mint programot hozott
− a terv megépítéséről a helyi épített örökséget védelmező véleményformáló ismerősei lebeszélték. A tervezés során a program
és a megbízó is változott, a tartalom nem
kis részben a pályázható funkciók alapján:
lakóház és magánuszoda, majd közfürdő

Építész munkatársak: Kis-Simon Olivér,
Szegedi Antal, Juhász Attila vándor
Kertészet: Szűcs Gábor, Szilszakállkert Kft.
Statika: Donáczi Péter, Pond Kft.
Belsőépítészet: Márton László Attila,
Térműves Bt.
Elektromosság: Münnich Zoltán,
Fényesvölgy Kft.
Épületgépészet: Rosza Csaba, Valvero Kft.
Kivitelezés: Alpin Salewa és
Selyem-ber Kft., Nyíregyháza

FURMINT ALKOTÓHÁZ
ÉS ÉLMÉNYKÖZPONT
Mád
Szöveg, építészet:
Fá b i á n R i g ó Ta m á s
Fotók:
Czégány Sándor
é s Fá b i á n R i g ó Ta m á s

FURMINT ART HOUSE AND ENTERTAINMENT CENTRE – MÁD
Once upon a time, the water of the spring found in the garden of the building in Mád, which feeds into the lake, was used by the local mikveh. The wetland area
was integrated by the architect using gardening and architectural methods, while emphasizing its natural origins. The complex of two original and one brand
new buildings will function as a centre for arts, events and entertainment. The rooftop terrace offers stunning views of the settlement and the surrounding hills,
with an information plaque embedded into the floor indicating geographical directions as well as the positions and distances of vineyards. Also, the elevator
tower was given a sundial.
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és szálláshelyek kezdéskor, borászati kutatóval kiegészített − és a pályázat részeként
biztos, ami biztos, teljes körűen akadálymentesített − alkotó-élményközpont, illetve
rendezvényház a végén.
Az egyesített telken álló két meglévő épületet kötöttük össze egy új épületrésszel.
A telken adottságként meglévő vizes élőhelyet kertészeti és építészeti eszközökkel
az épületegyüttes szerves részévé tettük,
természetes jellegét hangsúlyosan megtartva, helyeket kialakítva. Ebben Szűcs Gábor
kertépítész tervezővel tudtunk együtt dolgozni, az azóta is tartó munkakapcsolatot
a tervezés egyik nagy ajándékának tartom.
A Rákóczi utcai − nyugati oldali − meglévő
épületrész alaprajzi és nyílásrendszerét,
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amennyire az észszerűség határain belül
lehet, megtartottuk, a korábbi tulajdonosok által végzett káros szerkezeti beavatkozásokat kijavítottuk, az eredeti állapotot
tartószerkezetileg visszaépítve. A meglévő
fafödémet megtartottuk, a tetőt – látszó
szerkezettel − újraépítettük. A rakott kőfalakat a tervezett használati módnak megfelelően az épület külső oldalán, páratechnikailag nyitott hőszigeteléssel szigeteltük,
belülről a szükséges helyeken kiszellőztetőszigetelő vakolattal újravakoltuk. Az épületben az utcai oldalon alkotószobákat terveztünk, a hozzájuk tartozó kiszolgáló-szociális
helyiségekkel. A bejárat az új építésű fedettnyitott teraszról nyílik. Innen közelíthetők
meg az új épületrész tetőtéri helyiségei.
A művelődési házzal szemközti – kisebb,
szintén meglévő − épületben most gyermekjátszó és alkotóhelyiségek találhatók.
A rendezvényház-funkcióhoz tartozó szálláshelyek kialakítása abban a pályázatban
nem volt lehetséges, a későbbi, ilyen irányú
funkcióváltás lehetőségét viszont előkészítettük. A meglévő, rakott kőfalakat az épület
külső oldalán a kőanyagig látszóra megtisztítottuk, a kőanyagból készített anyaggal
újrafugáztuk. Belülről a falra a parapetig
vízszigetelés készült, rá egészen a mennyezetig páraelvezető funkcióval felületszivárgó
„tojáslemez” került. Ezen belül pedig hőszigetelt, könnyűszerkezetes „doboz” készült
a lakótereknek. A tervezett külső kialakítás
a sárba rakott kőfal megoldatlan vízszigetelése miatti ismétlődő vakolatleválása miatt
volt szükséges, a látszó kialakítású kőfalnál ez a probléma többé nem jelentkezik.
A nagy tömeg leválasztása a fűtött belső
térről pedig kettős eredményt hozott: egyrészt a rugalmas-szakaszos használatot is
lehetővé teszi a kis tömegű felfűtendő szerkezetekkel, másrészt a nyári felmelegedést
ugyanez a tömeg hatékonyan gátolni tudja.
A két meglévő épület közötti új épületrész
padlószintje a kerthez csatlakozóan a kis
épületével azonos, a főutca felé a szintkülönbséget lépcső, illetve lift hidalja át. Az új
épületrész nagy, összefüggő, de elválasztható, kertkapcsolatos kiállító- és rendezvénytereket tartalmaz, kiszolgálóhelyiségekkel,
vizesblokkokkal. Rajta keresztül a többi
épületrészek-funkciók is akadálymentesen

Országépítő 2016|02

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

előtér, feljárat az emeleti rendezvényterekbe
kiállító- és rendezvényterek
kiállító- és rendezvénytér, eredetileg uszodának tervezve
kiszolgálótér, teakonyha
alkotószobák, később szálláshelyek
kiszolgálóterek, vizesblokkok
fedett-nyitott terasz
torony alsó szintje, benne külső teakonyha és kazánház
kertek
dísztó, belőle induló patak
dísztó, vízesésekkel
meglévő vizes élőhely
keményfa terasz-stég és híd
parkolók
következő fejlesztési ütem, konyha

megközelíthetőek. A belső és külső terek ös�szekapcsolhatók kinyitható-eltolható üvegfalakkal. Az új épületrész tetőteres kialakítással készül, a földszintihez hasonló méretű
nagyelőadóval, és egy ehhez csatlakozó,
a borokról szóló előadásokhoz kapcsolódó
„analitikai laborral”. A szinten továbbá kialakítottunk egy vetítőtermet is. Liften,
illetve a földszinti fedett teraszról induló,

a vetítőterem mögött kanyargó csigalépcsőn lehet feljutni a tetőteraszra, ahonnan a településre és a környező szőlőhegyekre lehet rálátni. A terasz padlójába
a dűlők azonosítását megkönnyítő, irányokat és távolságokat megjelenítő
kisplasztikát terveztünk, a lifttoronyra
pedig napóra került. Ez volt az első
olyan épület, amelyben az elfogadott
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vázlatterv részletes CAD modelljét változtatás nélkül lehetett a kiviteli tervben is végig használni, és a pontos
geometriát kitölteni a részletmegoldásokkal: ezt a feladatot Kis-Simon Olivér
kollégám páratlan konstrukciós érzékkel
és figyelemmel vitte végig.

A rajzterem 
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GYERMEK ALKOTÓKÖR
A JÓZ SEF VÁROSBAN
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Interjú Somody Beátával | Csernyus Lőrinc, Dénes Eszter | Fotó: Somody Beáta, Dénes Eszter
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Somody

Beáta

komplex

és

holisztikus

szemléletet valló, Bonis Bona díjas pedagógus.
Rajz, vizuális és környezetkultúra szakos
tanár a Lakatos Menyhért Általános Iskola és
Gimnáziumban, mely intézmény patinás épülete
a budapesti Józsefváros sűrűjében áll. Általános
iskolai tagozata a körzet többségében roma,
sokszor hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetű tanulóit fogadja. Osztályfőnökként
és az általa létrehozott Gyermek Alkotókör
vezetőjeként

fáradhatatlan

lelkesedéssel

végez itt tehetséggondozó munkát. Kész
minden lehetőséget megragadni, hogy tanítványait megismertethesse az iskola falain
és a Józsefvároson kívüli világgal. Legutóbb
a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti
Tagozata által rendezett „Az élet kincsestára”
– Művészeti nevelés, művészettel nevelés
a közoktatásban konferencia meghívásának
tett eleget tanítványaival, ahol a vizuális
műhelymunkájukat

bemutató

előadása

és

munkáiból

rendezett

a

kiállítás

gyerekek
óriási

sikert

aratott.

Vizuális

nevelésről, tapasztalatairól és az alkotókör
tevékenységéről Csernyus Lőrinc és Dénes
Eszter készített vele interjút.

› Mindig pedagógusnak készült?
Édesanyám Mátraverebélyen volt óvónő,
ahová még az Országos Pedagógiai Intézetből is rendszeresen ellátogattak megfigyelni, hogyan foglalkozik a cigány gyerekekkel.
Szép volt gyerekként ezt megélni, hároméves
korom óta készültem az óvónői pályára, végül
tanáraim – különösen rajztanáraim – nyomására a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola vizuális szakkollégiumát választottam.

› Budapest közepén, egy szinte kizárólag
roma általános iskolában tanít. Mondhatjuk-e egyáltalán, hogy roma vagy cigány
– mi a megfelelő, ebben a kontextusban
senkit sem sértő szóhasználat?
Érdekes, hogy diákjaim szókincsükben
maguk között sem alkalmazzák a roma
kifejezést. Ötödikes voltam, amikor iskolánk névadója, Lakatos Menyhért nálunk
volt Mátraverebélyen író-olvasó találkozón. Ő is úgy fogalmazott: cigány emberek vagyunk. Tanítványaim romungroként
– vagyis cigány nemzetiségű magyar anyanyelvűként – a cigány kifejezést használják magukra. Úgy tapasztalom, hogy az ő
fülüknek ez kedvesebb, és a cigány népismereti tantárgy elnevezés hivatalosan is
jelölheti számunkra, mit használhatunk.
A roma idegenül cseng, olyan, mint egy máz
a külvilág felől, ha egyáltalán szükség van
bármilyen megkülönböztetésre.

› Osztályfőnök is azon kívül, hogy a vizuális
nevelésükkel foglalkozik. Miből áll az osztályfőnöki feladat?
Alapvetően nagyon szerteágazó, gyermekvédelmi teendőkkel és rengeteg adminisztrációval terhelt feladatkör. Úgy alakult,
hogy a hozzám járó gyerekek közel hetven
százalékát nem az édesszülei nevelik. Kis
iskola lévén nincs keretünk gyermekvédelmi felelősre, pszichológusra, így az osztályfőnökök kezelik tanítványaik problémáit
pluszidőben, díjazás nélkül. Ebben az iskolában nagyon kevés olyan kollégám van, aki
itt kezdte a pályáját, és ma is együtt küzd
velünk. Sajnos a szociális feladatok miatt
hamar kiégünk, amortizálódunk, és a mostani adminisztratív szemléletű munkavégzés
sem segít a valós problémák azonnali, gyors
és hatékony megoldásában. A fluktuáció
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oka, hogy nagyon sok nehézséget kell helyben megoldanunk, minden eset speciálisan
összetett. Ötödikben ennek az osztálynak
öt különböző osztályfőnöke volt, három
a pályát is elhagyta… Nem jutalomból kaptam meg őket hatodiktól, és ők sem engem.
Ekkor az osztály átlaga 1,8 volt. Korábban
huszonnégyen, jelenleg csak tizenhárman
vannak. Sajnos a jelenlegi szabályok miatt
azok, akik 15 éves korukig nem végezték el
a hetediket, nem jogosultak arra, hogy tovább is hozzánk járjanak nappali tagozatra.
Nem idegen osztályt kaptam, már ismertük
egymást a gyerekekkel, hiszen másodikos
koruk óta rajzszakkörön taníthattam az osztály felét. Tudom, hogy kire milyen feladatot
lehet rábízni a rajzoláson, festésen kívül:
ki az, aki jobb szervező, rendező – például
Bangó Vivien –, vagy aki könnyebben tud
kommunikálni, segít megértetni egy feladat
lényegét – Bodi Cassandra Ketrin, Bari Renátó –, vagy kik azok – Bodi Sabina Szamanta,
Barbosu Konstantin Tibor, Sárközi Róbert
–, akiktől az olyan járulékos feladatokban,
mint az előkészítés, pakolás, fontos segítséget kapok. Évek alatt alakultunk egy nagyon
jó kis csapattá, egy igazi közösséggé.

› Tanít más osztályban is? Hogy jelenik
meg a vizuális nevelés az iskolában mint
tantárgy?
A jelenlegi oktatási keretben már csak a
4. és a 8. osztályban van elnevezésében
rajz és vizuális kultúra, a többi évfolyamon
a kerettanterv bevezetésével vizuális kultúra
lett a tantárgyunk neve. Tavaly megváltozott a feladatköröm, mesterpedagógusként
szakértői feladatot is kellett vállalnom, így
az alsós osztályokat muszáj volt átadnom.
Korábban mind a 12 évfolyamon tanítottam a gyerekeket. Alsó tagozatban a cigány

népismeret tantárgy keretében az előírt
egy helyett eleve két rajzóra volt beiktatva,
a felső tagozatban sajnos csak heti egy órát
biztosít a kerettanterv, ami rendkívül kevés,
főleg azért, mert a gyerekek ezen szívesen
vesznek részt. Ha a művészetpedagógiai
tantárgyak lennének a fő tárgyak az ő esetükben is, akkor sokkal inkább élményszerűbb és eredményesebb lenne az oktatás.
Tény, hogy a jó tanuláshoz sikerélményt
kell kapniuk – ezáltal könnyebb előre jutni
más tantárgyakban is. Ilyen fokú rugalmasságot azonban egy normál tanrendű, normál iskola – mert annak vagyunk nyilvánítva – nem enged meg.

› Az alkotókör szakkörként van jelen az
iskola életében?
Formailag igen, de valójában nem nevezném pusztán szakkörnek. Heti három vagy
négy órában nem csak egy technika elsajátításával vagy pályázati munkák készítésével foglalkozunk. A fenntarthatóság
szempontjából is megoldandó feladataink
vannak. Ilyenek a környezetünk alakítása,
szépítése, egy kiállításra való készülés, ezek
rendezése, csempehiányok murális kiegészítése a folyosón, a szalagavatói dekorációk
készítése, egy szekrény felújítása, közösségi
tereink szépítése… Ez a délutáni találkozók
sűrűségét is meghatározza, amit az aktualitásokhoz igazítva rugalmasan kezelünk.
Az alkotókör alapító tagjainak egy része az
én osztályomba jár, most ballag. Az intézménybe kerülésemkor úgy gondoltam, nem
fogok elérhetetlen pályázatokon indulni tanítványaimmal, nem fogom olyan helyzetbe
hozni őket, amelyben hiányosságaik tovább
mérhetőek önmaguk és mások számára is.
A Gyermek Alkotókör gondolata ekkor fogalmazódott meg bennem: a cél annak az öröm-

 Szomszéd ház, textilfestés
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nek a megélése volt, amikor szívesen rajzolunk, festünk, alkotunk saját magunknak,
akár különösebb keretek nélkül. Alkotások
alatt pedig olyan befejezett, kész munkákat
kell érteni, amelyeknél érezhetjük: „Ez most
jól sikerült!”. A minőség nagyon fontos, és
ezt a befogadó is érzi.

› Cigány népismeret tantárgyat is oktat.
Mennyire ismerik a tanulók a saját kultúrájukat?
Elkeserítő volt megtapasztalni, hogy főként újratanítást kell végezni a kultúrájukkal kapcsolatban. Legkevésbé a piros
és arany szín iránti szeretet és a gasztronómia esett áldozatul a modern kornak,
azonban az autentikus cigány tánc, zene is
tovább örökítendő. Manapság a viseletekben már nem járnak a családtagok sem, és
azok színszimbolikáját sem ismerik. Nálunk
a tantervünk része a cigány népismeret
mint tantárgy. A mi gyerekeinknek kilencvenöt százaléka romungro, magyar anyanyelvűként nincs igényük arra, hogy megtanulják a beás vagy lovári nyelvet. Vannak
közösségek, ahol ma is fontos a tradíció,
az oláh cigány családoknál például a lányokat szigorúbban fogják. Ők hosszú hajukat
összefogva hordják, nem vesznek fel miniszoknyát, de minden másban már az uniformizált világhoz igazodnak. Célunk, hogy
megismerjék és értékként kezeljék a saját
kultúrájukat. Jelenleg sajnos nincs cigány
népismeret végzettségű tanárunk, osztályomban helyettesítésben magam tanítom
ezt a tárgyat.

› Nem okoz konfliktust, hogy ön a roma
kultúra értékeit csak mint külső szemlélő
élvezi?
Emberileg, szakmailag pőrén kerültem ebbe
a helyzetbe. Amikor az akkori első osz-

tályt megkaptam ebben a pesti iskolában,
abban a közegben én voltam a kisebbség.
Rá kellett jönnöm: a gyerekeknek ez nem
okoz gondot, és soha nem is nekik okozott
gondot. Tapasztalatom alapján állítom,
hogy azok a problémák, amelyek a társadalomban feszülnek, sokszor az ismeretek és
az ismeretekre való nyitottság hiányából,
valamint az elfogadásra való képtelenségből adódnak. Pedagógusként pedig csak
kellő kíváncsisággal és altruizmussal lehet
a mindennapi kapcsolatainkat működtetni.
Tény, hogy a roma kultúra értékeit mint külső szemlélő élvezem. Tananyagnak olyan
témát szoktam választani, amiből mások
is sokat tanulhatnak, így én is. Számomra
autentikus, cigány származású művészektől
merítek: képzőművészektől (Szentandrássy
István, Péli Tamás, Bogdán János Amigo),
íróktól (főként Lakatos Menyhérttől,
csodás meséiből), költőktől (Rostás Farkas
György, Jónás Tamás), zenészektől (Szakcsi
Lakatos Béla, Kathy Horváth Lajos,
Snétberger Ferenc), és táncosoktól. Olyan
témában, amely bárkinek érdekes és tanulságos lehet. Amikor cigány kultúrával,
hagyománnyal foglalkozom, elsősorban
nekem kell tanulnom, ezt követően kínálhatom a diákjaimnak a feladatot. A megoldás
azonban mindig egyedi, más és más.

az utcán vannak, ott találkoznak, beszélgetnek –, legyen az város vagy vidék. Itt túl sok
a fal, az aszfalt, nem folytatható az a szabad, gyűjtögető életforma, ami vidéken magától értetődik. Szülőfalumban a mai napig
a helyi cigány közösség gyűjti be például
az „igazit” – ahogy mi, verebélyiek hívjuk
a vargányát –, és kínálja megvételre. A közös munkának közösségformáló ereje van,
az ismeret – legyen az helyismereti, földrajzi,
biológiai, szakmai – ennek során mélyül tudássá, melyre később hivatkozni lehet rajzórán is, vagy bármilyen más tantárgy esetén. A városban ezzel szemben nincs olyan
munka, ami közösen zajlik, ebből kifolyólag
más a hozzáállásuk mind a munkához, mind
a tanuláshoz. Már régóta nincs jelen a rézedénykészítés, a teknővájás, a vályogvetés
vagy a kosárfonás a mindennapokban –
így ezekre a szakértelmekre sem lehet építeni. A gyakorlati ismeretek hiánya egyébként mára már az egész társadalomban
jelen van. Ezen folyamatok miatt a gyerekek sokszor nehezen értelmezik a szövegeket, nem társíthatják a szavak jelentését
vizuális, empirikus élményekkel, a jelképeket, azok összefüggéseit nehezebb így
megérteniük. Nem tudják elképzelni, elhelyezni, ismeretként nem épül be, nem lehet
rá alapozni, ezért vissza kell tanítani.

› Ön vidéken is tanított. Mi a különbség
a két közeg között pedagógiai szempontból?

› A vizuális nevelés szintjén is alternatív
pedagógiai módszereket kell alkalmazni?

Miskolc-Perecesen tapasztalhattam, hogy
bizony mások a vidéki városokban a természeti környezethez közel élő gyerekek,
és főként a cigány gyerekek. A budapesti
VII−VIII. kerület építészetileg igen gazdag,
csodás utcarészletekkel, kis közterekkel
van tele, a zöld és a természet hiánya miatt azonban másképp alakult ki az utcabeli
lét – hiszen erre a közösségre jellemző, hogy

Ezeknek a gyerekeknek vannak bizonyos
képességeik, és vannak – sok mindenből
adódóan – hiányaik. Alapvető koncepció
a vizuális nevelésben, hogy a gyerekek különböző vizuális ismereteit, készségeit egyformán fejlesszük. Azonban nálunk ez nem
megy, mint említettem, gondot okozhat
bizonyos fogalmak, egyszerű jelképek meghatározása, vagy nehéz velük síkban példá-

ul a térbeliséget érzékeltetni. Nem véletlen,
hogy legszívesebben olyan dekoratív dolgokat hoznak létre, amelyek egy képsíkban
értelmezendőek. A térlátás fejlesztésére,
a mélység és a mögöttesség érzékeltetésére
külön feladatokat kellett kidolgoznom, melyeket plasztikai alkotások létrehozásával,
tapasztalati úton már megértenek. Nagyon
szeretik megfogni a tárgyakat, érzékelni
azok jellegét. Egyszer egy sövényvágásból
2-3 ujjnyi husángokat sikerült beszereznem. Egy hétig jártak be kicsik és nagyok
a rajzterembe, hogy megtapogathassák
a fadarabokat, amelyek nem voltak lecsiszolva, lakkozva, nedvesek és mohosak voltak… Amikor kijátszották magukat, akkor
csirizes papírmasé bábokat készítettünk
belőlük, így született meg Pintér Sándor és
családja papírplasztikánk, melynek egy gimnazista diákunk adta ezt a nevet.

› A térbeliség hiánya speciálisan rájuk
jellemző, vagy minden olyan gyerekre érvényes, akivel nem foglalkoznak eléggé
a korai években?
Most már úgy látom, hogy ez utóbbi az igaz.
A gyerekek szinte gyakorlati analfabéták,
nem tudnak bizonyos eszközökkel bánni,
ezért egyes tudáselemek elvesznek. Manapság, ha valami elromlik, azt lecseréljük,
nem javítunk meg semmit. Engem megtanított az édesanyám kötni, horgolni, makramézni, varrni, főzni, sütni. Édesapám megtanított villanyt szerelni, és minden egyéb
„fiús” technikai tevékenységet. A mostani
gyerekeknek erre a tudásra nincs szükségük: ha elromlott a telefonjuk, kapnak
másikat, ha valami tönkremegy, azt látják,
hogy lecseréljük. A javítást mint folyamatot nem tudják tetten érni környezetükben. Ezért nagyon sok hulladék keletkezik,
pedig érdekes, izgalmas dolgok készülhetnek, ha átgondoltan hasznosítjuk ezeket.
Amikor annyira nem volt pénzünk az iskolában, hogy nem tudtam az A4-es papírt
pótolni, elkezdtünk picike kis kártyalapocskákra dolgozni, ezekből a figurákból aztán
némi digitális technikával papíranimációkat
készítettünk. A papírhulladékból nálunk
papírmasé készül, de dolgozunk használt
kávékapszulával, parafadugóval, textil- és
csomagolási maradékokkal is. Megpróbá-

lok mindig innovatív lenni, hogy át tudjam
hidalni azokat a holtpontokat, amikor nincsen sikerélményük, mert nincs elég eszköz,
vagy azok nem jó minőségűek. Ha kevés
pénzt vagy felajánlást kapunk, én mindig
arra törekeszem, hogy nagyon jó minőségű
ceruzát vagy akvarellt vegyek, lehetőleg impulzív színeket, amelyek közelebb állnak az
ő színvilágukhoz.

› A dinamikus, tüzes képekből látszik, hogy
szeretik, jól és bátran használják az élénk
színeket. Ez a bámulatos színhasználat
a népviseletük, népzenéjük harsány mivoltán alapszik?
A cigány kendő eredete egészen a közel-keleti kasmírkendőig vezethető vissza. Vándorlásaik során mindent, amit szépnek találtak,
beépítettek forma- és színvilágukba, így lett
az övék. E furcsa szín- és formatársítások
miatt lett utánozhatatlanul egyedi, ettől lett
cigány. Színes és változatos, akár a konyhájuk. A gyerekek magától értetődően, bátran
alkalmazzák a színeket, és sajátos módon
társítják az információkat. Egyrészt, mert
ismeretek hiányában nem sok mindent tapasztaltak meg, másrészt ahhoz társítanak,
ami bennük megragad egy látványvilágból.
Ez számomra nagyon érdekes, különösen
a megtett út szempontjából. Pedagógusként

büszkeséggel tölt el, hogy náluk nem érhető tetten a mindent elárasztó Disney-mesék
hatása. Igaz, kisebb korukban tőlem nem
hercegnős színezőket kaptak, hanem például Kováts Albert Hálózatok c. műalkotásának adhattak különböző színvázlatokat.
Minden tanulónak annyira megtetszett a saját munkája, hogy a valós műalkotás színeit
− ami inkább monokróm alkotás − háttérbe
szorították a dinamikus, impulzív színvilágukkal ellátott felületek. Az alkotás során
az átélt élmények, tapasztalatok, a környezet alapján jönnek létre a síkok, majd társulnak, egyre érdekesebbé válnak. Ehhez
én sokszor csak a technikát adom hozzá.
Nem baj, ha nem azt csinálja valaki, amiről
az előre elhatározott feladat szól. Tanárként a gyerekek vágyakozásait kell kibontakoztatnom, melyhez a stratégiát határozom meg a minőségi kivitelezés érdekében.
A vizuális kultúra hihetetlenül komplex,
integrált és kompetenciafejlesztő tantárgy.

› Mondhatjuk, hogy ez a tárgy ugródeszka
lehet a többi tárgyban való megfelelő teljesítményhez?
A pedagógus megjelenésével, saját személyiségével nevel, alapvető feladata azonban
az oktatás. Nálunk a tanítás jelentős része nevelés, mert ahhoz, hogy a tananyag

 A kávéházzá átalakított osztályterem a szekrénnyel
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 Illusztráció William Black: A tigris c. művéhez,
porpasztell, 2014. Bod Casandra Ketrin, 6. osztály

befogadására, ránk és egymásra is nyitottak
legyenek, fejlesztenünk kell a figyelmüket.
Nagyon sok hiány és szomorúság van az életükben, emiatt nem tudnak kinyílni a világra.
Ennélfogva nagyon keskeny az a mezsgye,
amin egyáltalán oktatni tudunk. Az alkotómunka, amit a foglalkozásainkon végzünk, szociális kapcsolatépítés is egyben,
mindemellett egyfajta tapasztalati élmény,
kommunikációforrás, hiszen könnyebb
a szakkifejezések használatát elsajátítani,
a legközelebbi beszélgetést előkészíteni. Én
a munkáltatásban hiszek. A gyerekek hihetetlenül nyitottak és kíváncsiak a manuális tevékenységekre saját digitális világuk mellett,
a kettő alkalmazása, egyensúlyának megtalálása a jövőbeli tevékenységek alapvető
kulcsa. A közös munka ereje, a nevelés és
a látószög tágítása kihat az ő teljes életükre.

sikerünk volt, azóta minden évben megnyitjuk a kávéházat iskolanapkor. A lelkesedésünk hatására elindult a MiraCOOLum osztálymese történetének megalkotása. Varga
Krisztina kolléganőm segítségével együtt
írta meg az osztály a teremben álló szekrény
történetét, ami egyik nap beszippantotta
és egy másik világba röpítette a társaságot.
Ehhez illusztrációkat készítettünk, majd
ebből egy tízperces, hangos képeskönyvet,
animációt, melyet könyv, illetve leporellóformába szerkesztve kívánunk megjelentetni. Az illusztrációk egy részéből – több
mint ötven alkotásból – az Art Brut Galériában kiállítást rendeztünk. Ez a történet
és az alkotási folyamat meghatározó része
lett az életünknek, olyan erős kapocs, ami
mindannyiunknak segített átérezni, mi is az
a kohézió egy közösségben.

› Milyen közös munkákon vannak túl?

› A vizuális kultúrán kívül szociálisan is
megerősödtek a gyerekek a közös munka által? Mit jelent számukra egy ilyen kiállítás?

Az utóbbi idők felejthetetlen eseménye saját
osztálytermünk felújítása, melynek legsikeresebb kezdő tevékenysége kidobásra ítélt
szekrényünk megmentése volt. Közben hetedikesekként készültünk a március 15-i műsorra, melyet Varga Krisztina magyar szakos
tanár és osztályfőnök-helyettesem állított
össze. Egyik tanítványunk, Ábrahám Filip a
próbák után megjegyezte, milyen jó lenne,
ha megcsinálnánk a Pilvax kávéházat. Én ezt
szó szerint értelmeztem, és elindítottunk egy
szerteágazó, élményteli munkafolyamatot.
A terem átfestéséhez segítséget kaptunk,
a dekorációkat saját magunk készítettük és
helyeztük el. Próbaként három napra megszerveztünk egy általunk működtetett irodalmi kávéházat, ahol kávét, teát és egyéb
finomságokat lehetett kapni, a tanulók felszolgálásában. Kis Edit, iskolánk intézményvezetője a teremátalakító, osztályszépítő
projektünket folyamatosan támogatta, nyitottságával bátran mertünk tervezgetni és
olyan ötleteket megvalósítani, mint például
a tányéralátétek tervezése, egységes dizájnkép kialakítása, Pilvax kávéház működtetése. Március 15-én a szekrényajtókat levittük
a tornaterembe, kitágítva a kávéházban
megismert teret, és így adták elő a műsort
az egész iskolának. Dermesztő csend volt
a 25 percig tartó műsor alatt – ilyet ebben
az iskolában még nem éltem meg. Nagy
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Az alkotókör tagjaival hamar elértük azt
az érzelmi igényt, hogy meg szeretnénk
mutatni munkáinkat másoknak. A gyerekek vágytak rá, hogy átéljék a büszkeséget, és azt, hogy az iskola közösségének
bebizonyíthassák tudásukat. Egyfajta
vizuális karmesterként megpróbálkozom
azzal az irányítással, szervezéssel, finomhangolással vezetni az alkotókört, amel�lyel minél szebb, kellemesebb összhatást
érhetünk el kiállításaink alkalmával. Itt
tudjuk bemutatni sajátságainkat, egyediségünket, értékeinket, s élünk azzal
a kiállítói szabadsággal, hogy nem feltétlenül a tökéletesség, hanem a frissesség,
az őszinteség, a dinamizmus, az esetlenség vonzza a tekinteteket. Az elmúlt hét
évben harminc iskolán kívüli helyszínen
állíthattunk ki. Az egyik ilyen alkalommal, harmadikos korukban megkérdeztem, örültek-e, hogy mások megnézték
a munkáikat. Kiderült, a büszkeség mellett
a legnagyobb élményt inkább az jelentette, hogy eljutottak Budára, és életükben
először „hegyen” voltak. Hiszen ők a pesti oldalon élnek, sík vidéken, a többség
a szemben lévő hegyekre sem jut el. Ki kell
nyitni számukra a világot, ezért is viszem
magammal mindig őket. Ilyenkor rácsodál-

koznak, mennyire sokszínű világ veszi őket
körül. A kiállításokon tapasztalt eredményesség, a siker pedig motiválja őket.

› A tehetséggondozásnak számszerűsíthető eredményei is vannak?
Vannak tanítványaink, akik a kerületi
fordulókat megnyerve eljutottak a fővárosi komplex rajzversenyre, és ott 4.,
8. és 13., 14. helyezést értek el. Vannak
eredményes pályázataink országos és fővárosi szinten is, de nem ez a cél! A szándék továbbra is az alkotói öröm átélése,
ami önmagában élménypedagógia, folyamat-központúságával, értékteremtésével
s azok fenntarthatóságával. Ami pedig a
legfontosabb: most 3,32 az osztály átlaga. Öt tanuló gimnáziumban folytatja tanulmányait, egy szakgimnáziumba megy
– a többiek szakközépiskolába. Mindan�nyian bejutottak arra a képzésre, ahová
menni szerettek volna!

› Honnan merít inspirációt az alkotóköri és
egyéb foglalkozásokhoz?
Megpróbálok minden lehetőséget megragadni, hogy tanítványaimat megismertethessem az iskola falain és a Józsefvároson
kívüli világgal. Szeretjük az iskola környéki tanulmányi sétákat, hiszen szépen
megépített, eklektikus, szecessziós épületekkel teli környezetünkben élményteli
művészettörténeti sétákat tehetünk.

Fontosnak tartom, hogy a tanévben mindig máshonnét merítsek: kortárs vagy
autodidakta alkotótól, cigány képzőművésztől, elismert és díjazott festőtől, grafikustól, iparművésztől. Rendszeresen járunk kiállítótermekbe, múzeumokba, ARC
kiállításra, festészeti maratonra.

› Van-e valamilyen visszajelzés a szülőktől?
Érkezik visszajelzés. Ha a gyerekeket élmény
éri, arról beszámolnak otthon, kommunikációs mezőjük nagyobb lesz, a társaságban
közkedveltek lesznek. De ami a legfontosabb: szeretnek iskolába járni.

› Előfordul a család vagy a közösség részéről valamilyen ellenállás?
A tanulóink családcentrikusak, fontos
a közvetlen családtagok hatása, de sosem
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy
a gyerekeknek melyik személy véleménye
a legfontosabb lelkileg. Egy patriarchális
társadalomban az engedélyt mindenre az
apától kell kérni, őt kell meggyőzni arról
is, hogy adott esetben egy rendkívül tehetséges leányt messzebbre merjen engedni ösztöndíjas képzésre azért, hogy
képességei szerint tanulhasson tovább.
Jellemző, hogy a családok nagyon féltik
a gyerekeket, még egy táborba is nehezen
engedik el őket. Mi úgy gondoljuk, hogy
ez „túlféltés” a részükről, bizalomhiány,
pedig ők csak tradícióból nem engedhetik
el főként a lánygyermekeket. Erre jók a
szülői értekezletek, hogy megismerhessük
egymást, és ezért találtam ki, hogy a tanulók is jelen legyenek ezeken az alkalmakon.

› Hogyan néz ki egy ilyen beszélgetés?
Egyik fő szempont, hogy abban az időben
tartjuk, amikor el tudnak jönni a hozzátartozók, minden héten biztosított néhány
időpont. Az én osztályomban azonban
a szülő / hozzátartozó mellett a gyerek is
jelen van a tájékoztatókon, hiszen a szülők
másfajta rendszerű iskolájába jártak, nem
sokat tudnak a ma iskolájáról. A gyerek
saját ügyében tájékozottabb, ő az, aki egy
hármas kommunikációban tolmácsolni tudja a gondolataimat a felnőttnek. Ezekben
a családokban nagyon erős a hierarchia:
amit a szülő mond, a mellé látványosan oda
kell állnia a gyereknek (még ha nem is ért
vele egyet). Ezzel a szervezéssel ez a kör
kizárható, kevesebb a félreértés, és a gyerekek megpróbálnak segíteni a tájékoztatásban a megbeszéléseken. Egyszóval számtalan alternatív módszert kell alkalmaznunk.
Az adott környezet determinál, csak egy
kicsit az enyémek, amíg benn vannak az
iskolában… Ha egy diák ügyesen tud érvelni, és a saját környezetén mindig csak
egy kicsit akar változtatni, akkor, ha van is
visszahúzó erő, lassan le lehet azt küzdeni.
Ha máskor nem, akkor majd a saját gyermekeivel kapcsolatban.

› Ez egy teljesen homogén tanulói közösség. Könnyebb így megvalósítani az elképzeléseit?
Szegregáció, integráció − ezek ma közkedvelt kifejezések. A mi iskolánkra könnyen
rámondhatnánk, hogy szegregált. Csak sokan nem gondolnak arra, hogy ez a mikrokörnyezet az otthonuk. Mivel ezek a gyere-

kek azonos környezetből jöttek, hasonlóak
a problémáik is, éppen ezért szívesen
élnek együtt, az iskolában is szívesen
találkoznak az utcabelivel, az egy házban
lakókkal vagy a szomszéddal. Ők saját
magukat is izolálják, így élnek ebben a kis
józsefvárosi környezetben. Természetes
számukra, hogy az iskolában is ez a világ
képeződik le. Ugyanakkor rendkívül fontos
a külvilággal való kapcsolat, a kitekintés
a más iskolákban folyó munkára.

› Az osztály egy része most ballag,
másik része még itt folytatja gimnáziumi
tanulmányait. Végigkísérhette a gyerekek iskolai életét. Most hogyan látja
a helyzetüket?
Mindannyiunk életében lezárul egy szakasz,
mert megosztva folytatjuk tovább az utunkat. A közösen átélt élmények miatt ezek
a gyerekek kiváló szakemberek lennének
bármilyen szakképzési területen, mert tudnak dolgozni, megtanulták, hogy elvégezni és jól elvégezni valamit nem ugyanaz!
A közös munkáknak köszönhetően segítőkészek, nyitottak a környezetükre. Bízom
benne, hogy közösségük megbecsült tagjai
lesznek. Szeretném, ha tanítványaim mindenkire kíváncsiak lennének. Szeretném,
ha meglátnák a körülöttük lévő emberek
értékeit, ezáltal felismernék saját értékeiket, és megküzdenének ezek megmutatásáért. Nagyon szép pályát választottam,
az is lehet, hogy a legszebbet! Szeretem
nézni, ahogyan tanítványaim dolgoznak,
amikor befelé fordulva alkotnak, én meg
figyelhetem, megleshetem, hogyan fejlődik alkotásuk, hogyan teljesedik ki gyermekviláguk képeikben. Minden alkalommal eltöltenek a várandósság izgalmával,
majd a születés pillanatával, s az alkotásaik iránt érzett felelősséggel.

CRE ATIVE COURSE FOR CHIL DREN IN JÓZ SEF VÁROS
INTERVIE W WITH BE ÁTA SOMODY
Beáta Somody is a teacher of visual arts and environmental culture in a Budapest elementary school, teaching mostly Roma children in a socially disadvantaged
neighbourhood. She does effective talent management as a head teacher and the leader of the Creative Course for Children, founded by herself. She is ready
to seize every opportunity to have her children explore the world beyond the walls of her school and the possibilities of Józsefváros. The children's works are
regularly presented to the public in exhibitions.
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HÍREK
Bata Tibor
– Art Patronus
Alapítvány díja, 2016
A magánalapítású Art Patronus Alapítvány
díját a Magyar Művészeti Akadémia Építőművész Tagozatának javaslatára idén Bata
Tibor építész, a Kós Károly Egyesülés tagja
kapta. „Azon kevés építészek egyike, akik
a mai napig ragaszkodnak munkájukban
ahhoz a hagyományos építészeti szemlélethez, mely egységben látja a szakmát
az enteriőrtől a házon át a várostervezésig”
– hangzott el Turi Attila tagozatvezető
laudációjában.

K ÖN Y VA JÁ NL Ó
Erdei András-emlékkiállítás
Kecske utcai Galéria
A Kecske utcai Galériában július végéig
tekinthettük meg az Erdei András építészre
emlékező kiállítást, melyet Jankovics Marcell
Kossuth-díjas filmrendező, akadémikus nyitott meg május 26-án. Erdei András az idén
májusban lett volna hetvenéves. Születésének dátuma szinte egybeesik halálának 30.
évfordulójával. A felesége, Szentesi Anikó
által összegyűjtött kiállítási anyag terveket,
fotókat és írásokat tárt a látogatók elé.

Nagy Ervin
Kossuth-díj
Nagy Ervin építész, egykori országos főépítész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes
tagja, a magyar népi építészet forma- és motívumvilágát továbbörökítő, organikus stílusú ikonikus alkotásokat kiérlelő építőművészete, illetve a nemzeti építészetpolitika és
építészeti érdekképviselet területén végzett
értékőrző munkája elismeréseként Kossuthdíjat kapott, melyet az idén március 15-én
vehetett át az Országházban. Az Egy analóg
építész Leleszen című rendezvényen a szlovákiai Leleszre tervezett településközpontról
Csernyus Lőrinc fog vele beszélgetni.

Ta k á c s A n d r á s E mlé k d í j
A Tokaj-hegyaljai borvidék épített örökségének megújításában és megóvásában végzett
meghatározó tevékenységéért 2016. április
1-jén Salamin Ferenc és Kovács Ágnes építészek vehették át a Takács András Emlékdíjat
a Bor-Vidék Tokaj-Hegyalja Társaság,
valamint a Világörökségi Gondnokság
által szervezett Tokaji Világörökségi Szakmai
Nap keretében.

Vajdasági magyar
építészek találkozója
Magyarkanizsa
A megszokotthoz képest időben kissé
csúszva került sor 2016. április 9-én,
a magyarkanizsai Ifjúsági otthon nagytermében a vajdasági magyar építészek
X. Téli Baráti Találkozójára. A jubileumi, Tóth
Vilmos és Valkay Zoltán magyarkanizsai
építészek által szervezett összejövetel a két éve elkezdett primer-elemek
és az építészet kapcsolatát feszegető
Tűz, levegő és építészet munkacím alatt
zajlott. Előadók: Tóth Vilmos, Godnics
Szilárd, Tamás Gábor, Deák Varga Dénes,
Horvát Lehel, Tóth Zoltán, Valkay Zoltán,
Darko Mijatović, Bulyovcsity.

Helyreigazítás
Az Országépítő 2016/1-es számában megjelenő, Kádas Ágnesre emlékező cikkünkhöz
illusztrációként közölt kaposvári temetőkapu tervének alkotói Lőrincz Ferenc és Kovács Péter.

 Fotó: Panyik István

Dóm vendéglő, Pécs
– Bontás
Bérlőváltást követően sajnálatos módon
elbontották a pécsi Dóm vendéglő egyedi
belsőépítészeti kialakítását. A faszerkezetet
Dévényi Sándor Kossuth-díjas építész tervei
alapján építették 1987-ben.
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Az Országépítő 2016/1-es számában megjelenő Kőszeghy Attila építészt köszöntő összeállításban a Kávé jó c. írás hibás (az utolsó sort kihagyó) megjelenésével kapcsolatban az alábbi
helyreigazítást tesszük közzé :
„A Kávé jó kétpercesem a fenntarthatóság komédiát és a fékezhetetlen népességszaporodás tényét egybevető mondattal haladt a pikírt végkövetkeztetés felé. A hatásos dramaturgia
megkövetelte a címadó mondatot, amely február elsején íródott, ilyen kontextusban:
»A földi népesség vészes szaporodását hamarosan milliárdos népirtás követi. Kellemetlen,
jobb fecsegni a fenntarthatóságról.«
A kávé jó. 2014. február 1., medvék, készülődjetek.”
Az érintettektől elnézést kérünk!
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Bolla Zoltán:
A magyar art deco
építészet, e-könyv
A könyv az eddig országos szinten és részletesen nem kutatott magyar art deco építészetet először mutatja be 470 oldalon
és 1700 fotóval. Míg a magyar szecesszió
nemzetközileg is kiemelkedőt alkotott,
addig a magyar art deco építészet sajátos

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.)

gazdasági és művészetpolitikai okok miatt
kisebbségbe került a hazai konzervatív
és modern építészet mögött. Az art deco
utolsó korstílusként – de már globálisan –,
az antik hagyományt, az avantgárd képzőművészetet és az egzotikumot igyekezett
egymással szintetizálni. Mik voltak ennek
a stílusnak az Egyesült Államokkal és Párizzsal
szemben az egyedi magyar jellegzetességei?
Milyen külföldi forrásai és párhuzamai

voltak magyarországi alkotásainak? A könyv
erre ad választ, sok, eddig nem publikált
épület fotójával és iparművészeti részletekkel, köztük archív képanyagokkal.
FIGYELEM! Ez az e-könyv nem folyószöveges regény, hanem statikus elrendezésű
színes művészettörténeti album, ezért
asztali képernyőkre lett elkészítve, nem
kisméretű elektronikus könyvolvasókra.

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
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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A 2016 | 02-es lapszám szer zői:
Bata Tibor (1963)

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

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

Építész (YMMF 1987, BME 1992), a Kvadrum építésziroda

szeti témájú publikációja jelent meg a Magyar Építőművé-

Nostra díjat kapott az alsóbogáti Festetics-kastély mű-

alapító tagja Ekler Dezsővel, Zsigmond Lászlóval és

szet, a Borbarát Magazin és az Országépítő folyóiratban.

emléki felújításáért. Díszüveges munkák a történelmi Magyarország építészetében c. könyve 2005-ben jelent meg.

Jánosi Jánossal. Az Ybl Miklós Főiskolán a Kapy Jenő
által vezetett szakmérnöki képzés meghívott konzulense.

Fábián Rigó Tamás (1975)
Építész, BME Építészmérnöki Kar (1999), KKE Vándor-

Terdik Bálint (1978)

Csernyus Lőrinc (1961)

iskola (2004), Vándorépítész Kft. alapító tagja (2004–)

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

Ybl-díjas építész (2012), BME Építészmérnöki Kar

Lelesz (Szlovákia) főépítésze, az Észak-magyarországi

iskola diploma (2009). Mesterei Kőszeghy Attila, Sáros

(1986). 1985–86 ÉVITERV, 1986–90 MAKONA, 1990–

Területi Tervtanács Tokaj-Hegyalja Kultúwrtáji Testület

László, Turi Attila, Salamin Ferenc és Makovecz Imre.

a Triskell Kft. munkatársa, utóbbinak társtulajdonosa.

tagja, a Kós Károly Egyesülés társigazgatója.

2006-tól a Triskell Kft. munkatársa.

Vándoriskola vezetője. 1996–2002 Üröm, 2003–2009

Lukács Zsófia DLA (1973)

Várkonyi Gábor Habil. (1962)

Fehérgyarmat,

2005–2010

Építész tervezőművész, MIE (1998), doktori cím (2012),

Történész, ELTE BTK magyar–történelem szak (1983–88),

Bonyhád, 1987-től Csenger, 2006-tól Závod főépíté-

MOME. Munkahelyek: 1999–2012 ÁMRK (1999–2012,

MTA ösztöndíj (1989–92), egyetemi doktor (1992), habili-

sze.

Az MMA építészetelméleti tagozatának tagja,

később KÖSZ majd MNM-NÖK), 2012-től magánterve-

táció (ELTE, 2008). Az ELTE Művelődéstörténeti Tanszéké-

az Országépítő folyóirat szerkesztője. Pest Megye

ző. Enteriőr rekonstrukciók: Visegrádi Királyi Palota,

nek egyetemi docense, a füzéri várban rendezett kiállítás

wÉpítészeti Nívódíj (2001), Magyar Művészetért díj

szigligeti vár, kisnánai vár, sümegi vár, gyulai Almásy-

(2016) kurátora. Könyvek: Barangolások Balassi Bálint

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

kastély. Építőipari Nívódíj (2014, Mátyás-templom).

nyomában (társszerző, 2005), A nők világa. Művelődés-

1989-től a Kós Károly Egyesülés tagja, 2007-től a
2005–2010

Solymár,

és társadalomtörténeti tanulmányok (társszerkesztő,

Csóka Balázs (1979)

Nagy László (1973)

2007). Ünnepek és hétköznapok. Művelődés és mentali-

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

Építész (BME, 1997). Munkahelyek: Veresegyház Építési

tás a török kori Magyarországon (2009), Báthory Erzsébet.

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

iroda – hatósági munka (1998–1999),

Egy asszony élete (2010).

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

Kvadrum Építésziroda Kft. Zsigmond László munkatár-

díj (2013) birtokosa, az Országépítő folyóirat szerkesztője.

saként (1999–2003), 2003-tól önálló építésztervező.

A Pécsi Tudományegyetem DLA hallgatója.

Várnai Bence (1987)
Építész (2012, YMÉE BSc; 2014, PMMIK MSc), KKE vándor.

Radev Gergő (1989)

Vándorhelyek: Kvadrum (2012–2013), Axis (2013–2014),

Dénes Eszter (1978)

Építész, kivitelező. Munkahelyek: Treebest Kft. (2013);

Főépítész Iroda – Nagy Ervin (2013–2014), Esztány Iroda

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2012), PPKE BTK

TÜRR ISTVÁN Felnőttképzési Központ, Vass Zoltán

(2014–2015), Triskell (2015–2016), Felvidéki Építész Műhely

francia szak. A Makovecz Organikus építészeti útikönyv

Értékmentő Alapítvány (2014); KKE – Vándoriskola

(2016–). Miniszteri kitüntetésben részesült a Makovecz

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

(2015–);

Vigadó-beli emlékkiállítás munkálataiban való részvételért.

2013-tól az Országépítő felelős szerkesztője. Rendszere-

(„Nagyapám háza” program; Sárkollektíva).

Nyári

táborok

szervezője

és

vezetője

Zsigmond Ágnes (1962)

sen publikál építészeti témában különböző folyóiratok-

Rudolf Mihály DLA (1955)

Építész, BME Építészmérnöki Kar (1985). A Kereskedel-

Ybl-díjas építész, akadémikus (MTA-MAb, SZIMA;

mi Tervező Iroda (1985–86), a MAKONA Tervező Kisszö-

Dévényi Sándor Habil. DLA (1948)

MMA). BME (1979), MÉSZ Mesteriskola (1982–84),

vetkezet (1987–90), majd 1990-től a Kvadrum Építész

Kossuth-díjas építész, akadémikus (MMA). BME (1973),

PTE doktorrá avatás (2008). Munkahelyek: ÉSZAKTERV

Kft. munkatársa. A Kós Károly Egyesülés tagja 1989-től,

műemlékvédelmi szakmérnöki képzés (1978–80), MÉSZ

(1979−90), Hadas Építésziroda majd Műterem Kft.

a KKE Vándoriskoláján 2013–14-ben antropozófiát tanít.

Mesteriskola

IPARTERV

(1990–), Magyar Építőművészet, szerkesztő (1988–91),

Díjak:

(1973−75), Baranyaterv (1975−80), Pécsiterv (1980–87),

B-A-Z Megyei Építész Kamara elnöke (2005–). Felső-

II. díj (1985), Pest Megye Építészeti Nívódíj a Kvadrum

Pécsi Építész Iroda Kisszövetkezet (1988–91), Dévényi

zsolca (2003–2010), majd Tokaj (2015–) főépítésze.

Kft. részére a veresegyházi Meseliget Bölcsőde építészeti,

és Társa Építész Kft. (1991–). A Kós Károly Egyesülés

A KKE Vándoriskola mestere (2002–2008), főis-

belsőépítészeti terveiért (2010), Pest Megye Építészeti

alapító tagja, 2009-től igazgatója, a PTE habil. egyetemi

kolai adjunktus, majd docens (2008–2012, DE).

Nívódíj II. helyezés Zsigmond Lászlóval a veresegyházi

tanára. A Magyar Művészeti Akadémia alelnöke (2014–),

Pro Architectura díj (2000), Ybl-díj (2004), Kós Károly-

Városháza építészeti, belsőépítészeti terveiért (2012).

az Országépítő folyóirat főszerkesztője (2013–).

díj (2011).

ban és online felületeken.

(1980–82).

Munkahelyek:

Temetői létesítmények tervpályázat megosztott

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

www.soregimester.hu

Ybl-díj (1998), Pro Architectura díj (1994), Kossuth-díj
(1999), Magyar Művészetért díj (2012).

Dr. Szűcs Endre (1944)
Ybl-díjas építész, akadémikus (MMA), műemlékvédel-

Erhardt Gábor (1974)

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

1998-ban diplomázott a BME Építészmérnöki Karán,

Fimüv műemléki osztálya (1976−82), Mérmű Építészeti

majd a Kós Károly Egyesülés vándorépítésze volt.

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

2002 óta az AXIS Építésziroda Kft. munkatársa. Terve-

Műemlékvédelemért emlékplakettje szakmai elismerés-

zési munkái (új borászati épületek építése, műemléki

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

épületek felújítása) Tokaj-Hegyaljához kötik. 2012-ben

Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetésben része-
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Kültéri és beltéri nyílászárók igényes alapanyagokból, korszerű gyártástechnológiával,
szakszerű beépítéssel. Egyéni igények alapján készített bútorok, lépcsők.
Különleges belsőépítészeti kialakítás egy kézben.

ÉPKOMPLEX Kft.
ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS

Hátsó borító:
Családi ház díszüvege, Mád.
Építészet és üvegfestés: Kovács Ágnes

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

Téglagyártás évszázados tapasztalattal

R

Burkolótéglák
Egyedi megjelenés padló és falburkolatokhoz
Vályogtégla, vályogvakolat - Környezetbarát, egészséges megoldás
Nagyszilárdságú falazótéglák
Megbízható, időtálló építés

Tapolcafői Téglaipari Kft.
www.forrastegla.hu
+36 (30) 620 37 44

Szabó Tamás asztalosmester

PERBÁLABLAK

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

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

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