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Helyszínrajz 

A két új máriapócsi ház – az Emmanuel
Zarándokközpont és a Családvár elnevezésű szállásépület – arra szolgál, mint minden
zarándoképület: közelében lenni a csodában megnyilvánult Istennek. Hisz azért zarándokol az ember, hogy (lelki) problémáját
letegye Isten elé, és kérje őt, irgalmasságával segítsen visszatalálni önmagához. A búcsújáróhely az a tér, legyen az hegyi szentély vagy falusi helyszín, ahol találkozik
a mennyei és a földi, ahol létrejöhet a harmónia Isten és ember, ember és ember
között. Orosz István atya, a kegyhely igazgatója írja a honlapon: „Csak annyit tanácsolhatok: sietős, lármás életünkből lépjünk
gyakran a templom csendjébe! Ne sajnáljuk az időt naponta belső csendünk megteremtésére! S hogy ehhez erőt merítsünk,
néha látogassuk meg az Istenszülő által
kiválasztott kegyelmi helyet, Máriapócsot!”
Máriapócs az egyik legnagyobb magyar
Mária-zarándokhely, a nyíregyházi görög katolikus egyházmegye fennhatósága
alatt működik, 2005 óta nemzeti kegyhely.
Az akkor kicsiny nyírségi faluban először 1696. november 4-én könnyezett az
Istenszülő Szűzanya ikonja, majd a későbbi századokban, a helybeliek akarata ellenére a császár által Bécsbe szállíttatott
táblakép másolatával ez a csoda kétszer
megismétlődött, 1715-ben és 1905-ben.
A másik nagy Mária-búcsújáróhely a római
katolikus egyház mátraverebély-szentkúti
nemzeti kegyhelye. Mindkét épületegyüttes igen jelentős fejlesztésen és felújításon ment keresztül az elmúlt években.
Egy esztendővel ezelőtt alkalmam volt
recenziót írni a mátraverebély-szentkúti
zarándokhely felújításának és bővítésének építészeti kialakításáról is. Ennek építésztervezője Nagy Tamás, Salamin Ferenc
pályatársa, mondhatni atyai barátja. Vele
és Vincze Lászlóval együtt negyedszázada, 1990-ben alapították Salamin jelenlegi
tervezőirodáját, bár útjaik azóta elváltak.
A két zarándokhelyen végzett építészeti
tervezés azonban eltérő jellegű volt. Míg
Nagy Tamásnak az erdős völgyben fekvő
szentkúti együttes megújítása jutott feladatul, Salamin a máriapócsi főtér végleges építészeti kialakítását végezte el a tér
nyugati és déli oldalának befejezésével.

A máriapócsi főtér keleti térfalát maga
a kegytemplom és a bazilita rendház együttese alkotja, északi oldalán a Nagy Szent
Bazil rendi nővérek Szent Makrina szociális otthonának egyemeletes épülete áll,
míg a nyugati oldalon a Török Ferenc által
1996-ban tervezett zarándokházat találjuk.
A finom, arányos tömeg- és részletképzésű, kisvárosi beépítést kezdeményező első
zarándoképületet Török városépítészeti
léptékű megfontolással telepítette a tér
sarkára úgy, hogy egyértelműen kijelölje
a folytatás mikéntjét. Ezt a telepítést folytatja most Salamin a két új épülettel, amely
a tér délnyugati sarkát jelöli ki. A városépítészeti alapgesztus tehát a település szövetének továbbépítése, ami esetünkben új
minőséget hoz létre, kisvárosi térré formálja a kegytemplom előtti térséget.

van tehát szó, amely a nyírségi községben
is megtalálja a helyét, azért is, mert távolról rímel a magyar parasztház tornácos
kialakítására is. A történeti korok építészeti formáinak használata tehát indokolt
lehet, a hogyan és a mérték kérdése azonban nem megkerülhető. Salamin mindenkor természetességgel nyúl a régi korok
építészeti formáihoz, amelyeket gyakran
formál tovább szabadon, mint egyik első
épületében, a szerencsi népházban, vagy
alkalmaz kevesebb átdolgozással, mint
esetünkben is. Itt a földszinti árkádsor fölött kialakított, emeleti lodzsasor
funkcionális előnye, vagyis az, hogy az
emeleti helyiségeket külső térrel látja el,
a homlokzaton is hangsúlyosan jelenik
meg. Nem teszi föl a nemzetközi modern
építészet alapkérdéseit, hogy vajon csak

A térre lépve, ahol természetesen a kegytemplom barokk kéttornyos homlokzata
uralkodik, az új zarándoképületek – két
hosszú, robusztus lábas ház – arányosan
formált egyemeletes tömegei szinte ellenpontot képeznek a maguk hatalmas plasztikai erejével. A földszinti árkádsoros városi ház típusa egész Európában elterjedt
a középkor óta, így Magyarországon is számos példáját ismerjük. Ismerős, kortalan,
barátságos építészeti formaegyüttesről

új technológiát és a belőle következő új
formát használhatjuk-e, nem nemzetközi
trendek folyóirat-építészetéhez kíván igazodni. Ő maga így fogalmaz erről: „... azt
tartom jó tervezési elvnek, ha nem valami teljesen új dolog épül, hanem olyasmi,
ahol az ember megpróbál hagyományos
szerkesztésű és tömegű házból kiindulni,
és azt fejleszti tovább, mintha annak kellene egy növekményét megoldani, mintha életre kelne az épület, és új testrészt
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Emeleti alaprajz 

Földszinti alaprajz 

növesztene. Egy ház, aminek semmi köze
a környezetéhez, érdektelen; sokan szeretik, hogy mint az ufók, lepottyantanak
valamit egy másik világból, de nekem ez
nem túl izgalmas. Sokkal érdekesebb,
hogy megpróbáljak a régi emberek fejével
gondolkodni, hogy amit ők csináltak valamikor, azt miért úgy csinálták, és talán akkor eszébe jut valami az embernek, hogy
azt hogyan lehet folytatni, változtatni,
a saját, új gondolatát hozzátenni.”
(Interjú Salamin Ferenccel. Országépítő,
2005/2., 2. o.) A hagyományos vakolt fal,
az egyszerű törtfehér színezés, a cserépfedés, a dísztelen részletképzés a reprezentáció kerülésének józanságát sugallja.
Az egyetlen ünnepélyesen kialakított tér
a szállásépület kápolnája, amely boglyaíves keresztmetszetű belső térszerkezetével, az oldalfalak szintén boglyaíves
falfülkéivel, a minden egyéb részletképzést mellőző vakolt falburkolattal kiemeli
a hívő zarándokot a hétköznapok zajából, és segíti vallásos elcsendesedését.
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Zarándokház, Máriapócs
Főtérrendezés beépítési koncepció: 2011
Tervezés: 2012–15
Kivitelezés: 2015–16
Megbízó: Hajdúdorogi Egyházmegye,
Nyíregyháza

Építész munkatársak:
Szilágyi Szabolcs, Nemes Dávid, Salamin Pál
Statikus terv: Mantuano Tamás (Pond)
Gépészterv: Erhardt Péter (Novoterv)
Elektromos terv:
Münnich Gábor (Fényesvölgy)
Közmű- és útterv: Bíró Károly (Bíró és társa)
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A boglyaív motívuma a magyar szecesszió
és a katalán modernizmus építészetét idézi föl. A kápolna tömege az épület főhomlokzatán is megjelenik, ahol rizalitot képez,
s a szentély fölötti kerek ablak kőkeresztje
messziről jelzi az épület vallási jellegét.
Történeti építészeti motívum alkalmazásáról van szó mindkét épületen, de nem
idézőjelbe téve, elidegenítve kezeli őket
Salamin, hanem magától értetődő természetességgel. El tudja hitetni velünk, hogy
ilyen is lehet egy középület ma Magyarországon. Ezt alátámasztja az árkádsoros
városi ház funkcionális értéke, a védett,
mégis nyitott térsor, a külső és a belső tér
átmeneti zónája. A tornác, az árkádsor,
az átmeneti terek, az emeleti lodzsasor mind
jól működő, hasznos tereket hoz létre.
„Nem a hagyomány továbbvitele a lényeg,
hanem a világunkban lévő gondolatok –
mert minden ház és tárgy mögött gondolatok, emberek, életek vannak – továbbszövése, és azokon állva új gondolatok kiötlése,
új házak teremtése.” (Interjú Salamin Ferenccel. Országépítő, 2005/2., 3. o.)
Máriapócsi látogatásom napján a sűrű eső
és a hűvös szél minduntalan bekergetett a
házba, nem hagyta, hogy a téren sétáljak,
ahol alig tűnt fel járókelő. Magam szívesen
látogatom a keresztény zarándokhelyeket,
különösen a csöndes napokon, amikor
a búcsús tömeg zaja nem von el a csodára
való emlékezéstől. A zarándoktemplomokban – perszer nem csak ezekben – ilyenkor érezni az átimádkozott falak sugárzását, hallani, mit súgnak a régi falak. Talán
egyszer ezek a házak, ezek az árkádok,
ez a kápolna is, bár nem a kegytemplom
részei, megnyugvásul szolgálnak majd
a lelki terhükkel ide zarándokoló híveknek.

BEING AROUND HIM | BUILDINGS OF PILGRIMAGE IN MÁRIAPÓCS
A R C HI T E C T: F E R E NC S A L A MIN
T E X T: MIK L Ó S S ULY O K | P HO T O G R A P H Y: G Y Ö R G Y DÉ NE S
Máriapócs is one of the largest Hungarian places of pilgrimage dedicated to Holy Mary. Ferenc Salamin completed the architectural landscape of the main square
by finishing works on the Western and Southern side.
The purpose of the two new houses in Máriapócs, the Emmanuel Centre for Pilgrims and the lodging known as Családvár, or Family Fortress, is the same as of
all buildings for pilgrims – being close to the God who created the miracle.
Designed with a ground-floor archway, this type of urban home is widespread in Hungary, and all around Europe, ever since the Middle Ages. Its familiar, timeless
and reliable shape blends in smoothly with its local environment in the Nyírség region as it is reminiscent of the front-porch peasant homes as well. Salamin
applies and develops the architectural legacy of old times with great skill.
As he himself says, "...I believe that good planning is not something completely new, but something that is based on traditional structures and masses, which
is developed further, as the incremental consequence of the old, or as if the building came to life and grew a new limb. A house that has nothing to do with its
environment has no appeal. Some may find it acceptable to create alien structures from another world, but I don't find the idea too exciting."
The only ceremonial space is the chapel. With its stacked and arching interior structure, the niches in the side walls and the inornate plastered wall covering,
the building removes the faithful pilgrims from the bustle of everyday life and helps their religious immersion.

Főépítészek

 A felújított Blaha Lujza utca és a Kerektemplom.
Kertépítéstet és fotó: Pagony Iroda
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Erhardt Gábor

András István (1952)
1971–1977 Bukaresti Ion Mincu
Építészeti Egyetem
1986–1988 MÉSZ Mesteriskola
1994–1995 BME Településrendezési
szakmérnöki képzés
1977–1979 Szatmárnémeti
Tervező Intézet – tervező
1979–1985 Kolozsvári Tervező Intézet
– tervező
1985–
BFVT Kft. (korábban Buváti)
– tervező

1995–

1991–2000 tervezés-oktatás a BME
Urbanisztikai Intézetben
és a Corvinus Egyetem
Településépítészeti Tanszékén
2009
2016

András István, Balatonfüred város főépítésze 2016-ban az Év főépítésze díjban
részesült két évtizedes eredményes, az építészeti igényességet kitartóan megkövetelő
munkásságáért. Az Országos Főépítészi Kollégium által adományozott elismerés
laudációjában kiemelték, hogy tevékenysége során a korszerű urbanisztikai elvek
gyakorlati megvalósításával, szaktekintélyek és a helyi társadalom, a civil szervezetek
bevonásával segítette a város mai, kedvező arculatának kialakítását. Megtalálta
a helyi vezetéssel, a műemlékvédelem felelőseivel a közös hangot, s ennek köszönhetően
valamennyi, a településsel kapcsolatos fejlesztési elképzelést a cél érdekében magas
színvonalon egy irányba tudott rendezni. Erhardt Gábor interjúja.
› Nagyon beszédes a díj odaítélésének indoklása. Ennek alapján egy analitikusan gondolkodó, de a mindennapi életben, az emberi
kapcsolatok dzsungelében is eligazodni tudó
ember képe rajzolódik ki. Jól látom?

FŐÉPÍTÉSZEK
Balatonfüred
András István
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Több mint két évtizede próbálom kedvező
szakmai irányba befolyásolni a település
fejlődését, településképének alakulását.
Sok tapasztalatot lehetett gyűjteni en�nyi idő alatt, kialakult már bizonyos fokú
rutinom az érdekérvényesítés terén. Több
választási ciklust megélve, a kollégákkal történt egyeztetések hosszú sorának
tapasztalatait összegezve az empátiás
képességet tartom az egyik legfontosabb
főépítészi erénynek. Sokat segít abban,
hogy a szakmai érveket az egyéb fontos
döntésbefolyásoló szempontok között
érvényesíteni tudjam. Közös platform

kialakítása nélkül nehéz előrehaladni. Politikai, továbbá széles körű szakmai és lakossági támogatottság nélkül pedig nincs
eredmény, a főépítész légüres térbe kerül,
szerepe formális marad.

› Ezt megelőzően volt már főépítészi
tapasztalata?
Erdélyben nevelkedtem, és ott indult építész pályafutásom is. Szatmárnémetiben
és Kolozsváron dolgoztam tizenegy évet
magasépítéssel foglalkozó irodákban, ahol
épülettervezési és restaurálási munkákkal
foglalkoztam. Budapesten településtervezői irodában dolgozom immár harminchat éve. E szakterületen Mester Árpád,
Brenner János és Kovács Balázs voltak
az első mestereim. Hamar kiderült számomra, hogy a szakma e két területe –

Balatonfüred főépítésze

Hild-díj
Év főépítésze díj

a településtervezés és az építészeti tervezés – valójában elválaszthatatlan egymástól. Ezt követte a MÉK Mesteriskola, melynek kétéves képzése a szakmai igényesség
újabb magaslataira adott rálátást. Mindemellett meghatározó élményként hozzásegített olyan nagyságok személyes megismeréséhez, mint például Kocsis Zoltán,
Esterházy Péter, Jelenits István, Makovecz
Imre vagy Jánossy György. Főépítészi
munkámban nagy hasznát veszem hatéves egyetemi oktatói tapasztalatomnak.
A főépítészi munka is egyfajta korrektori
feladat, amely során a tervet megvitatva
közösen fejlesztjük azt tovább. Volt olyan
idősebb kolléga, aki skiccpauszt tett a beérkező tervekre, és ott helyben megrajzolta javaslatát. Nem sokáig maradhatott főépítész, mert ilyen mértékű beavatkozást
az építésztársadalom nem fogad el.

› Miért éppen Balatonfüred? Volt személyes kötődése a városhoz, vagy munkakapcsolatokon keresztül, netán pályázat útján
nyerte el a megbízást?
Találkozásom Balatonfüreddel véletlen
volt. Huszonegy évvel ezelőtt a szakmérnöki képzés keretében bemutattam egyik
városrendezési tervemet. Ezt követően
hívtak meg egy füredi tervezési feladatra.
Időközben kiderült, hogy a beépítendő
területre néhai kollégám, Szenczy Ottó
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A Fürdőváros helyszínrajza

tőség adódott, az önrészt a város ezeknek
az ingatlanoknak az eladásából tudta biztosítani. Ennek a gondos előkészítésnek
a másik jelentős hozadéka az volt, hogy
az ingatlanok értékesítésekor a jó pozíciónál fogva feltételeket tudtunk szabni. A jó
minőségű, ennélfogva a megfelelő funkciót
adó fejlesztés elvárás volt.

› Az uniós pályázatokkal kapcsolatban sok településen a gombhoz a kabát elve érvényesül.
Hogyan alakult ez Balatonfüred esetében?

országos tervpályázatot nyert, így természetesen őt bízták meg a feladattal.
Nekem viszont felajánlották a főépítészi
állást. Minden más település esetében valószínűleg gondolkodtam volna, hogy elvállaljam-e a többletfeladatot. Balatonfüred azonban oly mértékben izgalmas, erős
karakterű város, hogy valódi szakmai csemegének számított, így nem tudtam nemet
mondani. Máig tartó szerelem lett belőle…

› Milyen állapotban találta a várost?
Balatonfüred még a rendszerváltás előtt
kapott fürdővárosi rangot, ez azonban
formális címkének bizonyult, önmagában nem segítette a fejlődést. A 90-es
években rangjához képest méltatlan,
lepusztult állapotban volt. Befektetők
és források hiányában érdemben hos�szú ideig nem tudtunk ezen változtatni.
A városszövet folyamatosan pusztult,
és a legkitüntetettebb helyen is romosak voltak az épületek. Egy nemzetközi
szervezetnek a veszélyeztetett örökséget számon tartó listájára (World
Monuments Fund) is feltetettük a Fürdőváros pusztuló emlékeit, abban bízva,
hogy felfigyel rájuk egy befektető, és
anyagi forrásokhoz jutunk. Ebből végül nem lett semmi, a fejlődés azonban
az uniós forrásoknak és a kormányzati
társfinanszírozásnak köszönhetően a
2000-res évek után megindult.
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› Ezek szerint bőven volt idő az álmodozásra,
a kérdések körüljárására.
Számtalan tervet készítettünk, meghívásunkra neves szakemberek fordultak meg
a városban, akik sokszor puszta lelkesedésből is segítették munkánkat. Sokat
gondolkodtunk a város lehetséges fejlődési irányairól, a megvalósítás anyagi feltételei azonban teljes mértékben hiányoztak. Az akkori városvezetés érdeme, hogy
előrelátó módon a romos, de valamilyen
okból értékes ingatlanokat felvásárolta, így a rendszerváltás után nem sokkal
már igen komoly portfólióval rendelkezett
a település. Amikor pedig pályázati lehe-

A településfejlesztési stratégiában és koncepciókban már korábban rögzítette a város, hogy a Fürdőváros fejlesztésének kell
elsőbbséget kapnia, hiszen ez alapozta
meg Balatonfüred hírnevét. Ezen a hihetetlenül kicsi, mindössze egy négyzetkilométeres területen már a reformkorban is
elképesztően élénk kulturális élet folyt,
itt nyílt meg az ország első kőszínháza,
itt nyaralt a kor számos jeles személyisége. A Fürdőváros hiteles helyreállítása,
a kulturális intézmények fejlesztése volt
a legnagyobb eredmény az ezredfordulós években, hiszen Balatonfüred ezáltal
tudta visszanyerni egykori csillogását és
vonzerejét. Dr. Bóka István polgármester a városvezetés egységes támogatása
mellett megszervezte és irányította a folyamatot. Kezdeményeztük a városrész
műemléki jellegű területté nyilvánítását,
így a főépítész mellett a műemléki felügyelő is kellő kontrollt gyakorolhatott felette.

Ráadásul Németh Katalin személyében
egy rendkívül felkészült szakember segítette viszonylag kevés kompromisszummal
folyó munkánkat. A kulturális célú fejlesztések érdekében óriási erőket mozgósított
a városvezetés. Többek között − nehezen,
de − megszerezte a Vaszary-villát. Vaszary
Kolos hercegprímás műemlék nyaralója hányattatott évtizedeket követően 2010-ben
megújult, és immár kiállítóhelyként a város
büszkesége lett. A Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria rendezi
itt nagy sikerű kiállításait és programjait.

Az egykori szállodák kiegészültek a kor
igényeinek megfelelő szolgáltatásokkal,
ugyanakkor a területtől idegen funkciók
nem jelenhettek meg. A hitelesség mellett
nagy hangsúlyt fektettünk a minőségre.

› Partner volt ebben a befektetői kör?
Mivel Balatonfüred turisztikai vonzása
igen jelentős, a befektetés nem járt nagy
kockázattal a magánberuházók számára,
akik többnyire partnerek voltak elképzeléseinket illetően. Míg a magánszféra az
ingatlanfejlesztéseket segítette, addig
a város az infrastruktúra és a közterület
megújítására tudta koncentrálni az erejét.
Így alakulhatott ki az a szerencsés helyzet, hogy a pályázati pénzek többszörösét
kitevő magántőkét sikerült mozgósítani.

› A szerencsés helyzet része az is, hogy a
város vonzerejét adó létesítmények, mint
például a sétány vagy a kikötő már adottak
voltak, csak felújításra szorultak.
A város emblematikus intézményei és a
közterületek is nagyon rossz állapotban
voltak, megújításra szorultak. Tudatosítani
kellett a résztvevőkben, hogy ennek minőségbeli megújításnak kell lennie. Ma már
mindenki számára természetes, hogy nem
térkővel burkolunk történeti városrészekben, de 2000 előtt ez nem volt evidencia.
 S z e n t I s t v á n t é r é s k ö r n y e z e t e , l a k ó - é s k e r e s k e d e l m i t ö m b .
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Időnként nagy csatákat kellett vívnunk,
hogy megértessük: jó eredményt csak egy
igényes, hiteles megújítás hozhat – jóllehet
az az adott pillanatban többe kerül. Végeredményében egy olyan minőségű környezetet sikerült létrehozni, amelyet a műemléki hatóság is követendő példaként tart
számon, és számos szakmai megmérettetésen (Hild-díj) kiválóan megállja a helyét.

› Melyek voltak a közterület-fejlesztés fontosabb állomásai?
A közterületek fejlesztését több ütemben
a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda végzi
jelenleg is, Herczeg Ágnes vezető tervező,
valamint Wallner Krisztina irányításával.
Megújult a Vitorlás tér, a parti Tagore sétány, majd a Gyógy tér. Sikerült megújítani a Kiserdőt, Magyarország egyik első
angolparkját. Ma már a város külső területeinek zöldfelületeit is rendezni tudjuk,
és igyekszünk azokat hálózatba foglalni,
a város központjába becsatolni.

› Eddig a reformkorban kialakult magról
esett szó. Füred különlegességéhez tartozik
többközpontúsága. Hogyan lehet a különböző
karakterű városrészek fejlesztését összehangolni?
Balatonfüred több település összeolvadásából alakult ki, így az egyes városrészek


Horváth-ház

Főépítészek
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 Vaszary villa

 Blaha Lujza utca. Kertépítészet és fotó: Pagony

› Hogyan lehet egyensúlyt találni a lakosságközpontú és a turistaközpontú fejlesztések
között?

funkcionális szerepe és karaktere is
nagyon eltérő. Igen jó stratégiai döntésnek bizonyult először a város hírnevét
megalapozó Fürdővárost rehabilitálni.
Az arányos városfejlesztés jegyében a többi városrész adott léptékhez és funkcióhoz
igazodó fejlesztése sem maradhatott le.
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Más helyszíneken is történtek jelentős
beavatkozások, de itt még nagyon sok
a teendő. Az úgynevezett felső – azaz
a hegyoldal felé eső – Balaton-felvidéki
karakterű városrészek, az Óváros és Arács
biztosítják az állandó lakosság zömének
életterét. Ezek egyelőre kevésbé ismert

 Jókai villa

és látogatott részei a városnak. Arács
városrészben a Norvég Alap segítségével
a főteret és több épületet újítottunk meg.
Itt a beavatkozások léptéke és jellege is
sajátos, a hely adottságainak megfelelően
falusias. Füred óvárosi részeinek rehabilitációja a fürdővárosinál nehezebb feladat. Telekstruktúrája elaprózott, kuszák
az ingatlanviszonyok, és a lakosság anyagi ereje is szerényebb. Itt egyedi fejlesztési technikákat próbálunk alkalmazni.
Az első sikeres pályázaton már túl vagyunk:
rendeztük az önkormányzat előtti teret,
és megújult Pálóczi Horváth Ádám villája,
amely ma a Ferencsik János nevét viselő
zeneiskolaként az ország egyik legszebb
művészeti intézménye. Major György építész városépítészeti jelentőségű, téralakító épületegyüttest fogalmazott meg a tér
nyugati oldalára, amely átmenetet képez
a délre fekvő villaszerű, és a főutca
sűrűbb, zárt sorú beépítése között.

Fontosnak tartom, hogy elkerüljük a skanzen-effektust, amikor a hétköznapi komfortos élet a turizmusnak van alárendelve.
E tekintetben nagy nyomás nehezedik
a városra, mert az ide látogatók száma
évről évre növekszik. Most már számos
időszakban túlzsúfolt a város, elsősorban
a part menti közterületek. Ezért is fontos,
hogy a fejlesztések és a kiszolgáló intézmények telepítése a városban egyenletesebben elosztva történjen, a felsőbb városrészekben is létesüljenek újabb attrakciók,
amelyek látogatókat vonzanak ezekre a
helyekre is. Ebből kiindulva pályáztunk
sikerrel a Norvég Alapnál az Óváros
középkori templomának felújítására, amely
hangversenyteremként és kiállítótérként
fog működni. Tervezzük a hegyoldalban
lévő borospincék elérhetőségét könnyítő
sétány kiépítését, részben a 71-es út, részben a Kéki-patak mentén. Elkészült a vízpartot az Óvárossal összekötő kerékpárút,
átadás előtt áll a sportuszoda. A jövő évi
FINA világbajnokság kapcsán kormányzati
támogatásból további, a vízparti komfortot növelő fejlesztések valósulhatnak meg.
Remélem, hogy rövidesen sikerül majd átstrukturálni, eltüntetni az olyan rossz örökséget is, mint amilyen a görög falu. A város infrastruktúrája eddig is nagyon sokat
fejlődött, javult az intézményi ellátottság.
Azért is jó ma balatonfüredi lakosnak lenni, mert számos sportolási lehetőség, országos hírű kulturális intézmények sora áll
az itt élők rendelkezésére.

› Hány állandó lakója van a városnak,
és mennyire duzzad fel ez a szám a nyári
szezonban? Nem okoz-e problémát a például
Siófokon tapasztalható zsúfoltság és az ezzel
járó színvonalcsökkenés?
A településnek mintegy 14 ezer lakosa
van, s ez a szám folyamatosan növekszik,
a nyári szezonban pedig megduplázódik.
A sikeres fejlesztés még jobban felértékelte a várost: a turisták és a betelepülők
száma is állandóan emelkedik. Az ingatlanok ára a fővárosi szinttel vetekszik.
Mindez kétségkívül magában hordozza

a túlfejlődés és a túlsűrűsödés veszélyét,
de feltett szándékunk, hogy megőrizzük
a város élhetőségét és vonzerejét.

› Hogyan tudnak határt szabni a fejlődésnek
és a tömegturizmusnak?
Erre a kérdésre nem tudom a választ. Fejlődésre – minőségi értelemben – mindig
szükség van és lesz. Mennyiségi fejlődést
elvileg nem tartok szükségesnek, de nem
is áll már rendelkezésre a városban számottevő szabad terület e célra. A meglévő értékes beépítési struktúrákat, mint

amilyen a történelmi városszövet, vagy
a nagy zöldfelületekkel rendelkező kertvárosias részek, meg kell védeni a besűrűsödéstől. Más helyszíneken, foghíjas
vagy új beépítésű területrészeken lehet
még minimális tartalékokkal számolni,
de itt is az élhetőséget kell szem előtt
tartani, e szerint kell meghatározni az
építési jogokat. A városban megvalósított minőségi fejlesztések folytatásának
eredményeként a település még sokáig
vonzó maradhat, így szerintem a turisták
tömegével továbbra is számolni kell.

Főépítészek

MA S T E R ARCHI T EC T S | BAL AT ONF ÜRE D
IN T E RV IE W W I T H IS T VÁ N A NDR Á S
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István András, the Master Architect of Balatonfüred, received the Master Architect of the Year Award in 2016 for two decades of successful work, always within the highest
standards. Offered by the National College of Master Architects, the award came with an acknowledgement saying that his work was essential in shaping the current
attractive face of the town by applying cutting-edge methods of urban planning and the involvement of specialists, the local society and civil organisations. Looking back
to a grand past as a resort and cultural centre, highly popular as early as the 19th century, Balatonfüred regained its former splendor after the decay of the Communist years.
 A füredi hajókikötő. Építészet Kapitány József
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közi nagyrendezvények házigazdája lesz.
Az óvárosi területek tervezett rehabilitálása nagyon nehéz feladatnak ígérkezik,
aprólékos munkát, bonyolult szervezést igényel. Itt új fejlesztési metodikát,
speciális egyeztetési mechanizmust kell
majd alkalmazni. Az erős karakterrel rendelkező városszövetbe illeszkedő épületek tervezése izgalmas építészeti kihívás.
A külső városrészek arculatának alakulását nagymértékben a lakosok és a kisebb
magánfejlesztők építkezései határozzák
meg. Kevés az illeszkedést elősegítő kapaszkodó, nehezebb a sokféle elképzelést
harmonikus egységbe rendezni. Talán itt
lesz a legfontosabb szerepe a településképi véleményezési eljárásnak. Nem sokkal
egyszerűbb feladat a hegyoldali épületek
megjelenésének szabályozása sem.

› Rendszeresek a meghívásos pályázatok.
Kevés Balaton-parti település mondhatja el magáról, hogy a szakma legjelesebb
képviselőit vonultatja fel egy-egy ilyen alkalommal. A magyar közízlés csak kismértékben preferálja a modern formakincset.
Mi jellemzi ilyen szempontból ezt a patinás
fürdővárost?
› Tervez-e a városban épületeket?
Nem tervezek, de ennek nem elvi akadálya van, hanem elsősorban időbeli: nem
érek rá. Azt gondolom, hogy a településrendezési terveket a főépítésznek kellene
terveznie, legfeljebb külső szakemberrel
szorosan együttműködve. Ebből következik, hogy mindenképpen értenie kellene
a településrendezéshez. Szerintem az is
vállalható, hogy egy főépítész becsületesen épületeket tervezzen az általa irányított településre. Ez esetben azonban
a szakmai kontrollt (tervtanácsot) elengedhetetlennek tartom, mert önkontroll
hiányában súlyos károk okozhatók a település arculatában.

› A tokaji aszút a puttonyok számával mérjük.
Hány puttonyos most Balatonfüred városa,
és milyen célokat tűztek ki maguk elé?
Balatonfüred pazar adottságai és jelenlegi általános állapota alapján nagyon
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 Hipermarket, építész: Sebestyén Imre

 Pálóczi Horváth Ádám egykori villája, Ferencsik János Zeneiskola

jó hely, vonzó város, ezt nemcsak a látogatók száma, de a szakemberek elismerő visszajelzései is igazolják. Az elért
kezdeti sikerek hasonló folytatásra köteleznek, és még inkább kidomborítják,

hogy milyen sok teendő van még. A folytatódó nagyberuházásokat a korábbiakhoz hasonlóan jó minőségben kell megvalósítani, annál is inkább, mert a város már
a következő esztendőtől újabb nemzet-

Sajnos rohanó világunkban Balatonfüreden is csökken a tervpályázatok száma,
ami szerintem nagy kár, mert ezek jó
alkalmat teremtenek a közös gondolkodásra, a főépítész munkájához pedig
nagy segítséget nyújtanak. A gyorsítás
igénye mellett a pénzforrások szűkössége is a pályázatok lebonyolítása ellen
hat. Az elmaradó tervpályázatokat valamelyest pótlandó, olykor az egyetemekkel működünk együtt, így a diákok
segítenek aktuális feladatok átgondolásában. A kortárs építészeti formanyelv
elfogadtatása a lakossággal kezdettől
fogva problémát okozott és okoz a mai
napig, de emiatt nem módosítottuk
szakmai igényeinket. Valójában a sivár,
a helytől idegen, rossz minőségű épület
a taszító a legtöbb ember számára. Ezért
is fontos a hely értékeit olvasni tudó,
nyitott és érzékeny kollégák jelenléte.

IN T E R JÚ ME Z E I G Á B OR BE L S ŐÉ P Í T É S S Z E L
D é n e s E s z t e r, C s ó k a B a l á z s , J á n o s i J á n o s
› A Belső tárlat sorozat darabjaként megjelent könyvedet azzal zárod, hogy – bár
utazni nem szeretsz, és a legjobban a
gyönyörű, koszos, rémes és remek Pesten
érzed magad – el kellene menned Rómába.
Sikerült az utazás?

ipartestület alelnöke volt. Szobafestő és
mázoló cége volt, az övé volt a második
legnagyobb az országban. Aztán 45-ben,
az ostrom után nem sokkal halt meg, itt
van eltemetve a kertben, anyámmal együtt.

Sosem szerettem utazni, mindig egy feladatnak, nyűgnek éreztem. A természet,
a hegymászás nem érdekel, de a városok
közül mindenképpen meg szerettem volna
nézni Párizst és Rómát. Végül eljutottam
többek között Firenzébe, Amszterdamba
és Velencébe is.

› Hol tárolod a gyűjteményed darabjait?

› Melyik volt a legkedvesebb utazás?

MEZEI GÁBOR

 Szék, 1986

Munkácsy Mihály-díjas belsőépítész

 Fotó: Dénes György

Mezei Gábor Munkácsy Mihály-díjas belsőépítész, Makovecz Imre belső tereinek társalkotója, a magyar belsőépítészet, bútortervezés egyéni hangú mestere. „A magyar kultúra
kincse, értékhordozója és lelkiismerete. (…) Bútorait mintha a legszélsőségesebb európai
szürrealista és Rejtő Jenő együtt tervezték volna (…). A mindennapi használat eszközeibe (…) a mindennapi életen túlmutató éleslátást és keserű humort sűrít” – írta róla
Makovecz Imre. Életét elsősorban a belsőépítészeti munka határozza meg, mindemellett
olajfestményeket és kollázsokat készít, irodalmi értékű művészeti írásai, kritikái is jelentősek. A Pán−Mezei-gyűjteményt mint atyai örökséget tevékenyen gondozza, folyamatosan
fejleszti. A Mezei család művészet iránt érzett szeretetének nemcsak a gyűjtés, de az
alkotás is része, és ez így van már generációk óta. Mezei Gábor antropomorf bútorait
és festményeit a humor, a szürrealitás és a geometrikus absztrakció sajátos elegye
jellemzi. Trónszékeinek szinte jellemformáló erejük van, a festő keze alatt pedig előbújnak,
sőt, elszabadulnak a bútorokból a különös lények. Mezei Gábor 81 évesen is aktív, mind
a tervezés, mind pedig a képzőművészet terén. Az alkotót műtermében Dénes Eszter,
Csóka Balázs és Jánosi János kereste fel egy születésnapi köszöntés ürügyén...

Franciaországban voltam a legtöbbet,
mert apám (Mezei) Pán Imre – a Pán felvett, írói név − 1957-ben Párizsba utazott,
és többé nem is tért haza. Újra nősült,
Alfred Kastler Nobel-díjas fizikus lányát
vette feleségül. A házasságból született
egy húgom, aki éppen egy évvel idősebb
a lányomnál… Párizsban hosszabb időt
töltöttem, de jártam a Kastler család
Marseille melletti tengerparti nyaralójában is. Párizsban szinte otthon voltunk,
ahol apám kiállításokat rendezett, képzőművészeket fedezett föl. Ismeretségi köre
művészekből állt, meglátogattuk például
Victor Vasarelyt és Sonia Delaunay-t.

Van egy raktáram, ami már tele van… Főleg
a saját képeimmel, mert amióta abbahagytam a belsőépítészeti munkát, azóta festek.
Felkelek, megsétáltatom a kutyát, és ha
nincs más dolgom aznap, akkor nekiállok
festeni. Most például egy régi grafikámat csinálom meg olajjal, nagy méretben.
Persze sosem sikerül ugyanolyanra. Sokat
járok mostanában a szemészetre, ahol
órákig várni kell. A kezelések alatt nem
lehet olvasni, ezért fejben a következő
képemet tervezem.
 Győri patika, 1972

› Gyerekként milyen családi miliőben éltél?
Mennyire emlékszel vissza a gyerekkorodra?
1935-ben születtem, tízéves voltam a
háború, a deportálások idején. Nagyon
más világot éltünk, gyerekként is. Nem
volt televízió, iPad, mobil, internet, koedukáció az iskolában… A gettóból nyilasnak maszkírozott unokabátyám hozott
ki, miközben apám saját, Andrássy úti
könyvesboltjának kis galériáján bujkált.
Engem is oda vittek, de mivel félő volt,
hogy tüdőgyulladásom van, anyámmal
elindultunk zuglói otthonunk felé gyalog.
Már sötétedett, én pedig nem értettem,
hogy miért alszanak az emberek az utcán…
Persze egy mai kilencévesnek, aki már
látott horrorfilmeket, nyilván egyértelmű
lett volna, hogy halottak, hiszen folyt az
ostrom. Apám végig az Andrássy úton
maradt, mi pedig zuglói otthonunkban,

› Édesapád művészeti író, költő, szerkesztő volt, aki többek között az Európai iskola
művészcsoport társalapítójaként és az
Izmusok története című könyv társszerzőjeként is jelentős befolyást gyakorolt
a művészet fejlődésére. Mindemellett műgyűjtő tevékenysége is rendkívül jelentős.
Tovább gazdagítottad a gyűjteményét?
Míg ő szinte csak grafikát gyűjtött, én
már festményeket is vásároltam, és – amíg
megengedhettem magamnak − a kortársakra helyeztem a hangsúlyt.

› Ki viszi tovább a műgyűjtést a családból?
A lányomnál jóformán nincs kép a falon,
a fiamnál van néhány. Néha zavar ez az
állapot, ami itt van nálam, de nyomaszt,
hogy mi lesz a holmik sorsa, mert kár lenne,
ha a kukában végeznék. Vannak itt festmények, grafikák, dokumentumok, még
a nagyapám idejéből is, aki a magyar

› Ez nem csupán hobbi, hiszen alkotásaidból 2014-ben Győrben Trónszékek és
kollázsképek címmel kiállítást rendeztek.
Ez az anyag azután további két városba
is eljutott. Ez egy személyes ügy volt. Kis
Ferenc barátom, neves gyűjtő szervezte
meg Grászli Bernadett múzeumigazgató asszonnyal a kiállítást, gondoskodott
a keretezéstől a plakátokig mindenről.

akkor csillagos házban éltük túl ezeket
az időket. Apám 1957-ig Magyarországon élt. Most lesz Párizsban egy Grafikai
Szalon, ahol munkásságáról egy külön
standot rendeznek be. Úgy látszik, meg
kell halni, és el kell telnie további harminc évnek, hogy valakivel elkezdjenek
foglalkozni... Apám Kassákkal írta az
Izmusok történetét, melyet a két szerző
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 Karosszék, 2014 fotó: Willingstorffer András

 Karosszék, Kodály Intézet,
K ec skemét , 19 74
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 Borsos Múzeum karosszéke

 S z ék , Kod á l y Int é z et , K ec skemét , 19 74

Az egyetlen normális dolog a királyság,
csak nagyon nem mindegy az, hogy ki a király… Nézzük csak meg, száz ember között
hány polgárra és hány nívós értelmiségire
akadunk! Mindössze 10-15 polgárt, és csak
5-10 nívós értelmiségit találnánk köztük.
Ugyanakkor a maradék 75% fogja mindig
eldönteni, hogy ki legyen kormányon…
Szóval, az én székeim leginkább trónok,
amiken nem elterpeszkedve ülünk, és nem
szállítgatjuk ide-oda. Most csináltatok
éppen egy széket, van vagy ötven kiló.

› Hova lesz?

halála után a kiadó csak Kassák neve
alatt akart megjelentetni. Kassák felesége, bár tisztában volt az igazsággal,
nem adta írásban apám társszerzőségét.
Be kellett perelnem, de végül minden
bizonyítékot lesöpört a bíróság… A második kiadásnál azonban már mindkét
név szerepel. Anyám, Hauswirth Magda
sosem volt „művész”, lapoknál volt állásban, kiváló karikaturistaként közel nyolcvan évet töltött a pályán. Sajnos nem
örököltem nagyszerű rajzkészségét.

› Makovecz Imre alkotásaidról a „legnemesebb magyar szürnaturalizmus” termékeiként beszélt, amelyekben – Gaudí óta
Országépítő 2016|04

egyedüliként – a mindennapi életen túlmutató éleslátást és keserű humort vagy
képes sűríteni. Ugyanakkor alkotásaidat
nézve meglepő, hogy valójában mennyire
vonzódsz a Bauhaushoz.
Makovecz Imre nem szerette a Bauhaust,
nem tartotta jónak. Szerintem pedig nagyon jó… Nem hiszem, hogy ha az embernek például tetszik egy szőke lány, akkor
azt kell mondania, hogy a barnák viszont
egyáltalán nem. Az ember ösztönös vonzódásait azonban kétségtelenül befolyásolják a körülményei is. Tény, hogy
festményeim nem nonfiguratív témájúak, amit tervezek, az pedig nem Marcel
Breueren alapszik.

› Még mindig gyűjtöd a székeket?
Óriási gyűjteményem van székekből, imádom őket. A legjobbak, amelyekkel valaha
találkoztam, Saarinen székei: funkcionálisan és esztétikailag is tökéletesek. Noha
nem volt karfája, órákig ültem az egyiken,
és nem volt fárasztó. Az én székeimnek
ehhez semmi közük nincs… Egyszer megkért valaki, hogy tervezzek neki egy széket. Visszakérdeztem, hogy ülésre lesz?
Mert az egy teljesen más dolog − én
ugyanis kultikus tárgyakat terveztem.

› Ha nem ülésre, akkor mire szolgálnak ezek?
Royalista vagyok, és ez nem vicc, mert
a demokrácia szerintem egy marhaság.

Ide, hozzám, túl sok a hely… Van egy
zseniális középkorú asztalosom. Sajnos
ez egy kihaló szakma, nincs utánpótlás.
Azt mondja, hogy a fiataloknak eszük
ágában sincs dolgozni. Napi 4-5 órát
szeretnének csupán munkával tölteni,
azt is a számítógép előtt, lehetőleg komolyabb fizetéssel. Amikor én elkezdtem esztergáltatni fatárgyakat, hatvan
esztergályos volt Pesten, most állítólag
három. Pedig ha valakinek van szaktudása és szorgalmas, esztergályosként
többet kereshet, mint egy bankhivatalnok. Állítom, hogy az ország legnívósabb
rétege az iparosság, mert ezek az emberek – asztalosok, esztergályosok, lakatosok − a Kádár-rendszerben meg tudták
őrizni a szuverenitásukat. Rosszul éltek,
de valamilyen szinten maguk dönthettek
a munkájukról.

 S z ék é s s z ek r ény, 19 74,
Iparművészeti Múzeum tulajdona

› A rendszerváltás tette tönkre ezt a réteget?
Nem, a világ. A modern technika megjelenése sem kedvezett ennek a folyamatnak. Van,
aki ma már be sem jár a munkahelyére, mert
a vállán lógó táskában van az irodája.

› Ezzel elvész a személyes kapcsolat,
a műhelymunka…
Pedig a személyes kapcsolat nagyon fontos. Belőlem nem lett volna soha senki,
ha nincs Makovecz Imre. A főiskolán nem
tanultam szinte semmit. Pontosabban
csupán két elég fontos dolgot: Sajó tanár
úrtól a ceruza smirglizésének helyes módját, Hornicsek Lászlótól pedig a konyha
berendezését. Nagyon gyenge tudással
indultam a diploma után az „életbe”. Amikor elkezdtem dolgozni a Kertiben, rémes
munkáim voltak, és ijesztően rossz dolgokat terveztem.

› A hangulat is rossz volt?
Nem, mert nekem mindig sok barátom
volt, szerettem bejárni, jó volt a társasági élet. Nagyon becsültem a főnökömet, Mikó Sándort, akit később haláláig
látogattam. Ugyanakkor egy rendkívül
nívótlan iroda volt, így örömmel mentem
a Szövtervbe, Tóth Lajos mellé. Ketten
voltunk tervezők, és volt egy rajzolónk.
Az állami tervezőirodában mindig több
építész dolgozott, mint belsőépítész,
ha jött egy munka, az kapta, aki éppen
ráért. Így kaptam a Sárospataki Műve-

lődési Házat is, ahová széket és néhány
bútort kellett terveznem. Megmutattam
Makovecznek a rajzaimat a berendezésről, aki azt mondta: − Nem képzeled, hogy ezt beteszed az én házamba!
− Miért, milyennek kell lennie egy széknek? – kérdeztem. Leültünk hát hárman,
és elkezdtünk székeket rajzolni. Láttam,
hogy ő mit csinált, és lassan kezdtem rájönni, hogy itt valami egész másról van
szó, mint amit én eddig erről gondoltam.
Tudniillik az egész oktatásunk arról szólt,
hogy Marcel Breuer „utódaiként” a modernizmus kötelező és követendő. Az, hogy
a személyes iniciatíva fontos dolog, és lehetnek magasabb célok is, mint hogy egy
funkciót kiszolgáljunk, erről bizony nem
esett szó a főiskolán. A Sárospatakra készült munkáim még nagyon gyengécskék
voltak, de lassan-lassan kialakult valami.
Ami nagyon fontos tényező: igazából nekem nincs tehetségem ehhez, nekem jóformán nulla a térlátásom. Mivel térbeli
tárgyakat kellett tervezni, és én erre képtelen voltam, ki kellett találnom egy olyan
formavilágot, ami homlokzati síkokból
van összerakva, a rétegesség tehát innen
ered. Évtizedekig együtt dolgoztam Hegyi
Marival, akinek viszont volt térlátása,
így sokat segített nekem. A festészetben
az a nagyszerű, hogy síkban van…

› A festésre már akkor is jutott időd, vagy ez
új dolog az életedben?
Kevés időm volt. Az egyetlen dolog mellesleg, amihez tényleg volt tehetségem, az az
írás, végül ez teljesedett ki a legkevésbé.
Lehet, hogy az elkövetkező évtizedeket
az irodalommal fogom tölteni… Most például történelmi visszatekintéseket írok.

› Ha valaki már tinédzserkorában verseket,
színdarabokat ír, miért megy az Iparművészeti Főiskolára?
Eredetileg a bölcsészkarra, művészettörténet szakra szerettem volna menni, de
az nem indult abban az évben. Akkoriban
félő volt, hogy ha nem megyek egyetemre,
elvisznek katonának. Így elmentem történelem szakra felvételizni, ami persze nem
sikerült, így egy év kényszerszünet következett. Szüleim közben látogatóban jártak

GÁBOR MEZEI
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 Szürrealista karosszék, é.n.
fotó: Willingstorffer András

Munkácsy Mihály Award winning interior designer, co-creator with Imre Makovecz of interiors, Hungarian master of interior and furniture design with a characteristic
style. His life is mainly centered on his work as an interor designer; however, he is also an artist creating oil paintings and collages, and his studies and reviews on art
are highly acclaimed. He is the caretaker of the Pán-Mezei collection as his paternal heritage. Most of his anthropomorphic furniture and paintings are characterised
by a unique amalgamation of humour, surrealism and geometric abstraction. His thrones seem to shape the character of those who sit in them, and his painter's hands
summon magical creatures from the furniture. At 81 years of age, Gábor Mezei still keeps on producing both designs and high quality art.
 Ravatalozók ülőbútorai, Farkasrét, 1976

25
 Esztergált, homokfúvott
fenyő tárgyak, 1978

 S z ek r ény, 19 74

szeretem a szimmetriát, aminek itt már
nyoma sincs. Csináltam ugyan én is olyan
széket, aminek nem egyforma a két oldala,
de ez egyfajta elfajzás…

› Mi volt a legutóbbi belsőépítészeti munkád?
Megépítik Makón az Imre által tervezett könyvtárat, amelynek kiviteli terveit
Gerencsér Judit készíti. Ennek csináltam
a berendezését, de csak az egyedi bútorokat vállaltam el. Az új szabályok, a közbeszerzési eljárás, a tervezőkkel szemben
támasztott követelmények még így is döbbenetesek voltak…

› Mi lesz a felső-krisztinavárosi Szent
Mihály-templommal?
Makovecz Imre vázlatai alapján Nagy
Ervin dolgozik a terveken évek óta. A mai

Kaesz Gyulánál, aki akkor a főiskola igazgatója volt. Apám megkérdezte, nem akarok-e belsőépítész lenni. Miután megtudtam, mi is az pontosan, azonnal éreztem:
ez az igazi… Abban az időben kötelező volt
felvenni a szakérettségizetteket, így Kaesz
kifejezetten örült egy értelmiségi gyereknek. Megüzente: ha tudok úgy rajzolni,
hogy megfeleljek a felvételin, ő felvesz.
Sikuta Gusztávhoz jártam fél évet rajzolni, neki köszönhetem, hogy felvettek.
Remekül teltek a főiskolai évek, mert olyan
barátokat szereztem, mint Fekete György,
Schrammel Imre vagy Nepp József.

› A későbbiekben nem merült fel az oktatás
lehetősége?
Nem hívtak soha.

› Milyen kapcsolatot ápoltál a kor belsőépítészeivel? Makoveczen kívül mással is kerested az együttműködést?
Ami a munkát illeti, csak akkor dolgoztam
mással, ha muszáj volt. A belsőépítészeket illetően jóban voltam mindenkivel, a
korszak egyik legjobbjának Király Józse-
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fet tartottam. A Művészeti Alap felhívására alakítottuk meg a Prizma 13 iparművész csoportot, azzal a céllal, hogy
kiállításokhoz jussunk, és ismertté tegyük
az iparművészetet. Eredetileg Fekete
Györgyöt kérték fel a kollégák a megszervezésére, de miután olyanok is kérték,
akikkel nem feltétlenül szeretett volna
együttműködni, én vettem át a csoport
alakítását. Engem nem ismert senki, így
azt hívtunk meg, akit akartunk. Tizenhárman alkottuk a csoportot (Benkő Ilona,
Fekete György, Hübner Aranka, Király
József, Kozma Vera, Krajtsovits Margit,
Mezei Gábor, Péri József, Preiser Klára,
Schrammel Imre, Szabó Marianne, Szenes Zsuzsa, Tábori Gabriella – a szerk.),
és húsz kiállítást szerveztünk.

› Könyvedben külön részt szenteltél kiterjedt
levelezésednek. Kivel levelezel mostanában?
Egyetlen emberrel, mégpedig a rajzfilmes
Nepp Józseffel, aki teljesen visszavonultan él.Egyébként használom az e-mailt
is, de tévét nem nézek, mert gyalázatos
a színvonal.

› Milyen sűrűn jársz be a Magyar Művészeti
Akadémiára?
Egy időben, amíg ez egy szűk kör volt,
rendszeresen belátogattam, de most már
rengeteg új ember van, akit nem ismerek,
és a rendezvények nagy részével kapcsolatban sincsenek személyes indítékok.
Ha olyan a program, természetesen elmegyek még ma is.

› Mit gondolsz az akadémiáról?
Jó, hogy van, nagyon szép a kormánytól,
hogy egy művészeti szervezetet ilyen ös�szegekkel támogat… Ez azonban egy más
világ, mint Makovecz idején. Nem tudom,
hogy mit szólna Imre ehhez az őrületes
bürokráciához például. Az egész rendszerét reménytelennek látom, a személyek
kiválasztásától kezdve. Ez utóbbiban az
egyes szakmák döntenek, nem az elnökség, és ha nincs valamilyen rendkívüli
akadálya a jelölésnek, akkor azt tudomásul veszi. Ráadásul sok olyan politikai vonatkozása van a felvételnek, amellyel én
nem értek egyet. Magyarország ketté van
szakadva, ez a szétválasztás nem normális

dolog. Másrészt pedig szorgalmaztam az
egyébként három héttel később alakult
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiával való együttműködést, amelyre történtek ugyan kísérletek, de olyan nagyon
egyik fél sem küzdött a megvalósulásáért.
Mészöly Dezső elnöksége alatt például kifejezésre juttatták, hogy a tagságnak csak
egy részét akceptálnák, ami nyilván nem
volt járható út, így megrekedt a dolog.
A szakadásnak ez a része sajnos már így
marad, ugyanakkor több kettős tag van.

› A szellem ebben a világban csak szervezeti formában tud megnyilvánulni – mondta
Kampis Miklós, aki hallatlan erőfeszítéseket

tett például a Kós Károly Egyesülésben, hogy
ez a szervezet ne ölje meg a szellemet.
Amióta köztestületté vált az MMA, rettenetes bürokratikus apparátus kerekedett
köré. Ugyanakkor érthető, hogy ebben az
ellenséges légkörben, amelyben az akadémia él, szükség van olyan hivatalnokokra,
akik betéve ismerik a szabályokat, és még
a legkisebb hibától is óvakodnak.

› Érdekel-e, ami jelenleg az építészetben zajlik?
Csodálója vagyok az építészetben a számítógépnek köszönhetően megjelenő bravúros, amorf formáknak, mint amilyeneket
Zaha Hadid csinált, de nem állnak igazán
közel a szívemhez. Én ugyanis nagyon

világban úgy látom, hogy megépítésének
egyetlen esélye, ha – a megfelelő alkalomra várva – rendelkezésre áll a kiviteli terv, ez a mi felelősségünk. A terveket pedig csak az tudja megcsinálni, aki
Imre körül dolgozott napi szinten, és a
vázlatok alapján megválaszolja a nyitva
maradt kérdéseket. Ami a belsőépítészetet illeti, a napokban megkaptam azokat
a rajzokat, amelyek alapján elkezdtem
a munkát. Most tehát a festés szünetel.
Nem tudom, lesz-e ebből valami. Én kiöregedtem, pedig iszonyatos munka áll
még előttünk. A kölni dóm hatszáz évig
épült, én elmúltam nyolcvan, a templom
pedig minimum húsz év lenne…

 Őrzők, 2016

 Kezek és egzotikumok, 2015
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 Kollázs, 2014
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 A majmok is érdeklődnek, 2014


V I S S Z A E ML É K E Z É S E IM
Mezei Gábor
Írtam ismét egy színdarabot.
Természetesen az volt a vágyam, hogy
bemutassák valamelyik jobb színházban.
Mivel nem ez volt az első darabom, több
igazgatót ismertem már, mondhatni, otthon
voltam abban a világban. Színész barátaim
közel álltak hozzám, szerettem ezt a miliőt.
Elmentem először ahhoz a színészhez, akit
legalkalmasabbnak tartottam a darab főszerepére, kíváncsi voltam a véleményére.
Azt mondta, nagyon jó, és azt tanácsolta,
forduljak először oda, ahol már több művemet bemutatták.
Az igazgató kedvesen fogadott, megígérte,
hogy még aznap este elolvassa a darabot,
menjek be másnap délelőtt, és akkor megbeszéljük a továbbiakat.
Ott voltam a megbeszélt időben, kávéval
kínáltak, amelyet a nagyon csinos titkárnő
hamarosan be is hozott.
− Hát, kedves Vilmos – kezdte az igazgató
–, a darab alapjában véve kitűnő. Szerintem alig kellene bármit is változtatni rajta,
de azért az feltétlenül jót tenne, ha lenne
benne egy kis zene. Tudod, a mai közönség nehezen viseli a sok beszédet, valami
szórakoztató muzsika feldobná a dolgot.
Tudod, az én unokaöcsém tehetséges zeneszerző, nemrég mutattuk be a musicalt,
amelynek ő szerezte a zenéjét, nagy siker. És elárulok neked egy titkot: te vagy
az első, akinek ezt elmondom. A titkárnőm
nagyon szépen énekel, komoly ambíciói
vannak, és azt hiszem, ez a szerep, a királyfi szerelmének karaktere remekül illenék az egyéniségéhez. A nevekkel van még
egy kis gondom, nagyon idegenül hangzanak, itt majd néhány változtatást kell
megbeszélnünk, de ez ráér.
− Nagyon köszönöm, hogy ilyen gyorsan
elolvastad, és már gondolkozol is a megvalósításon, de ezen még egy kicsit gondolkodnom kell. Egy hét múlva jelentkezem.
Kissé feldúltan jöttem el. Nem tudtam hirtelen mit mondani. Ez a darab elég szomorú történet, és lépésről lépésre halad
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a tragikus végkifejlet felé. Hogy illene hozzá a zene?
Azt régóta sejtettem, hogy az igazgató
intim kapcsolatban van a titkárnőjével.
Érthető, hogy szívén viseli a sorsát, no de
hogy a királyi udvarban a főkamarás lánya
egyszer csak dalra fakad, hát ezt nem tudtam elképzelni.
Elmentem hát egy másik színházba, azt is
ismertem persze. Az igazgató nem fogadott, forduljak a fődramaturghoz, mondták. Megtörtént. Elmeséltem neki, mi történt eddig.
Összecsapta a kezét. – Micsoda blődség
– kiáltotta –, hiszen ez egy tragédia, csupa
egzaltált szereplővel, hogy képzeli, hogy
itt lehet danolászni? Persze a háttérben
kell valami zene, valami halk, sejtelmes,
baljóslatú zene, amely szinte előrevetíti
a tragédia végkifejletét. A főhős depres�sziós, a szerelme öngyilkos lesz, az apját
megölték…, lenyűgöző!
− Mondd, kedves Vilmos, nem volna jobb,
ha az egész egy ideggyógyintézetben játszódna? Nagyobb hangsúlyt kapna a pes�szimizmusa, jót tenne a hangulatának. No
meg, bevallom, a díszletet is könnyebb
volna így megoldani. Egy királyi palotát
felépíteni nagyon költséges. Nem állunk
túl jól anyagilag. Egy sivár szoba mégiscsak egyszerűbb.
− Lehet, hogy igazad van – mondtam −,
de ezen még gondolkoznom kell egy kicsit,
nemsokára jelentkezem.
Elmentem a harmadik színházba. Az igazgató, nagydarab, vidám ember, jó barátom.
− De örülök, hogy látlak – ölelt át –,
remélem, hoztál valami remek vígjátékot
nekünk! Tudod, Vilmosom, komoly hiányunk van a jó vígjátékokból. A múltkori,
amit bemutattunk vízkeresztkor, nagy siker, még most is megy.
− Hát, ami azt illeti, ez nem annyira vígjáték.
Arról szól, hogy a főhős, a királyfi találkozik
apja szellemével…, és arra gyanakszik…
− Ne is folytasd – szakított félbe a barátom.

− Remek! A krimivígjáték ma a legnagyobb
divat. Egy kis rejtély, egy kis nyomozás,
meg egy-két hulla a függöny mögött, jó
lesz. A lényeg a hepiend. A végén kiderül,
hogy a nő csak úszni ment, és nem fulladt
bele a vízbe. A királyfi kinyomozza, ki volt
a gyilkos, és bosszút áll, pompás esküvő,
ami egy királyi udvarban dukál. Na, mit
szólsz hozzá?
− Érdekes felvetés, de ezen még egy kicsit
gondolkoznom kell.
Hazamentem, kissé csalódott voltam,
de hát a színház nehéz világ.

Mégis nagyon szerettem volna, hogy a darabom színpadra kerüljön, nagyon bíztam
benne. Végül is mindhárom színház beleegyezett, hogy bemutatják, némi változtatásokkal. Ami a költségeket illeti, összefogtak,
összeadták a szükséges jelentős összeget.
Nagy, ünnepélyes bemutató volt, válogatott
színészgárdával, ami szintén a három színház közös érdeme.
Én eredetileg azt a címet adtam a darabnak,
hogy Hamlet, dán királyfi. Ezt elvetették.
Az új cím: Csárdáskirálynő. Minden érdekelt meg volt elégedve.
 Vallásos kép, 2014
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EGY HÁZ TÖRTÉNETE
Ta l á lk o z á s o k
Építészet:
Makovecz Imre,
Müller Csaba
Szöveg:
Müller Csaba
Fotó:
Bíró István
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Jóval a Vándoriskolába való jelentkezésem előtt megkerestem a Mestert, csak
úgy, majdnem ismeretlenül. Többszintes
irodaépületbe érkeztem, a folyosó végén
egy totemoszlopszerű tábla, rajzokkal,
szövegekkel, több rétegben, fönt szarvas,
állatkoponya.
Bekopogtam minden egyeztetés, időpontkérés nélkül Makovecz Imre irodájába.
A Mester éppen egy ellipszis alakú ábrát
rajzolt egy skiccpauszra. Elmondtam, ki vagyok, honnan jöttem, hogy már találkoztunk
Kolozsváron, hogy tetszett, amit akkor mondott volt a templomtervemről, és érdekelne,
amit csinál. Bevitt a szomszédos irodába,
a Triskellbe, és Turi Attilához fordult:
− Itt van ez a kolozsvári fiú, próbáljatok
a kérdéseire normális válaszokat adni –
azzal kiment. Pár perc múlva néhány katalógussal jött vissza. Találkozásunkat követően útmutatásuk alapján felkerestem
a budapesti Gubcsi-házat, a Szentkirály utcai irodaházat, és a visegrádi, mogyoró-hegyi
házakat. Megragadott sugárzó természetességük, eleganciájuk, szellemi telítettségük.
-----------------Vándoriskolai felvételi. Izgatottan adom
elő a munkáimat. Most a mesterek véleménye következik. Makovecz: – Kérsz egy
pohár bort?
----------------Január 2-a, 3-a. A Kecske utcai irodába
igyekszem, a Mesterrel kell találkoznom.
Egy budapesti buszra szállok fel, és éppen vele találom szembe magam. Zavarban vagyok.
− Jó napot – mondja. Az órájára néz,
szelíden megjegyzi:
− Müllernek már az irodában kellene lennie...
A város még kihalt, az utcán díszüket
vesztett karácsonyfák.
− Láttál már ilyet? Alig teltek el az ünnepek, máris kidobják őket.
A virágárusnál már visszatér a jókedve,
és meg is marad a továbbiakban.
Egyik alkalommal a szászrégeni házhoz
– amit tőle kaptam vándoriskolai feladatként – készült rajzot vittem. Az Alpár Ignác
által tervezett református templom szomszédságában terveztük a parókia épületét.
Az első változatot elvetettük, de ezt most
jónak találta. A következő nap a már emlí-
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Földszinti alaprajz 
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Metszet, Makovecz Imre rajza

tett üzenetes táblán volt a rajzom: a leveles
diófával, háttérben a templom tornyával,
mellette Makovecz írásával Alpár Ignác,
s a parókia képe fölött: Müller Csaba.
Szárnyakat tudott adni bárkinek! Akkor
nekem is.
---------------Donát úti templom avatása. Bibza István
tiszteletes úr a templomépítés gyönyörűséges drámáját tárja elénk, de egyszer
csak elcsuklik a hangja. Még mielőtt bárki
észbe kapna a több száz embernyi hallgatóságból, Imre ott terem mellette, fejét
a tiszteletes fejéhez érinti néhány másodpercig, ő pedig testileg-lelkileg megerősödve folytathatta beszédét.
--------------Akkor kerültem vele kapcsolatba, amikor
ismereteket szereztem az építészet mágikus hatalmáról. Új lehetőségként jelent
meg a steineri alapokon nyugvó organikus
építészet ahhoz, hogy kapcsolatot keressek a fizikain túli világgal, és hogy mindezt
a magyarságom megélésével tegyem.
Megérintett a hármasosztatú parasztház
transzcendens vonatkozásairól szóló tanítás a szeres települések szerkezetéről, égi
és földi minták egybevágóságáról a népművészetben, az analógiák mágiája, a lehetett
volna világának párhuzamos jelenléte.
Nagyon sokat tanultam az építészet gyakorlati megvalósításáról, a kupola- és
toronyszerkezetekről, a hatékony vázlatkészítésről, a megbízóval való kapcsolattartásról, de leginkább a világra eszmélésben, ébredésben kaptam felmérhetetlen
segítséget és szeretetet.
Makovecz Imre tervein dolgozva feladatom – legalábbis erre az időre – a saját,
egyéni útkeresésem ambíciója helyett
a Mester szándékának maradéktalan és
pontos közvetítése volt. Ezen túl kreatív
empátiára is szükség volt a továbbgondoláshoz, folytatáshoz, mert nemcsak
elfoglaltsága miatt bízta a tanítványaira
a tervezés jelentős részét, hanem főleg
azért, mert alkotó, erős egyéniségekben látta az élő építészet jövőjét. Ehhez
hatalmas erőfeszítésre lenne szükség,
olyan szabadságfokra, amit egyre nehezebb megvalósítani. Talán ez ma a legnagyobb kihívás!
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Kolozsvárra (egy általam tervezett háztól
néhány szomszédnyira) készített utolsó
munkája ez a Szélső utcai családi ház, mely
Egri István üvegművész és felesége, Szalma
Csilla számára készült. A néhai sörgyárral szemben, a Monostor-negyed és a régi
városközpont közötti területen, egy meredek utcában található szűk telekre épült
a ház. A hatalmas tetőt egy íves támaszokban végződő oszlopsor tartja középen
opeionnal. Akár egy négyszögű jurta.
A házavató ünnepséget is elterveztük,
nagyon készültünk rá, de a kész házat ő
már nem láthatta.

Építészet:
Makovecz Imre, Müller Csaba
Építész munkatárs: Kaucsár Beatrix
Statika: Dáné Rozália
Épületgépész:
Égly János épületgépész
Díszüvegek: Egri István
Ácsmunkák:
Blastyák Mihály és csapata
2011

THE HISTORY OF A HOUSE | ENCOUNTERS
ARCHITECTURE: IMRE MAKOVECZ | CSABA MÜLLER
PHO T OGR A PH Y: IS T VÁ N BÍRÓ

Architect Csaba Müller from Kolozsvár has fond memories of his formative years spent by the side of Imre Makovecz. I learned a lot about the practical execution
of my architectural ideas, dome and tower structures, efficient drafting, communication with the client, but most importantly I received priceless love and
guidance as regards my awakening to the world as an artist. The final work of the Master and his apprentice in Kolozsvár was a house built for the family of
glass artist István Egri. It is built onto a narrow lot in a steep street. The huge roof is upheld by a line of columns ending in arched supports, with an opeion in
the middle. Unfortunately, Imre Makovecz did not live to take part in the house-warming ceremony.

OL D B A R NHOUSE S T ODAY | A N I TA L I A N E X A MPL E
T E X T: B Á L IN T T E R D IK

The barnhouses of the world are extremely diverse. However, the social life behind these pragmatic structures is largely gone. What had once been economic hubs,
now are used in a much different manner. In the past, the use of cheap and abundantly available local construction materials was an obvious choice. Barnhouses were
generally made of wood, constructed onto some sort of load-bearing base. It was essential that damaged parts could be replaced immediately.
This was an environmentally safe practice, radiating the unity of man and landscape. A building located in Selva di Cadore, Bellune, was taken over by an owner who lives
in the town, but lives for the mountain. He commissioned the EXiT Archittetti Associati office to help him achieve zero emission and an environmentally friendly building
that is able to fulfil the changing demands of different times.
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RÉGI CSŰRÖK MAI ÉLETE
Példa Olaszországból
Építészet:
EXiT
Archittetti Associati
Szöveg:
Te r d i k B á lint
Fotó:
Te r s a C o s
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A világ csűrjei nem egyformák. Erdély,
az Alföld vagy az Alpok régiói különböző
tájak, különböző kultúrák. Az eltérő táj eltérő művelése más és más gazdasági épületet hozott létre az évszázados tapasztalatok felhasználásával. Néhány dolog
azonban közösnek tűnik. Itt is, ott is elhagyta a vidéket az a fajta élet, ami ezeket
az épületeket létrehozta. Ma már Svájcban
vagy az olasz Alpokban sem úgy terelik
a juhokat, nem úgy vágják a fát, nem úgy
élik az életet, mint régen. Ez − akárcsak
a korábbi életmódváltások idején − ma is az
épületek használatának újragondolásával
jár. Ha egy épületet néhány száz éve annak építője olyan gondossággal készített,
hogy az máig ép maradt, természetes, hogy

a régi ház további használatában látjuk az
értéket, nem egy új építésében. Ez történt
akkor, amikor az eredetileg gabona tárolására és cséplésére épült csűrök be tudtak
fogadni más munkafolyamatokat, vagy
cséplés helyett már inkább a szekér tárolására használták.
Ma a világ minden szegletében ugyanaz
a folyamat látszik. A valaha gazdasági
funkcióval épült házakat más céllal kezdjük
használni. Elkezdjük őket lakni. Nem azért,
mert szeretnénk visszatérni egy hagyományos életformához, vagy nosztalgiával
gondolunk arra, ha az istállóban alszunk,
szénaillatban ébredünk. Azért költözünk
az istállóba a szamár vagy a juhok helyére, mert a régiek az állatoknak mint legféltettebb kincseiknek olyan házat építettek,
amit ma gondolkodás nélkül elfogadunk saját otthonunknak. Kis átalakítással persze.
Az a világon annak idején mindenütt természetes volt, hogy a gazdasági épületek
a helyben megtalálható, így egyszerűen,
olcsón beszerezhető anyagokból épültek.
Nem okoskodtak fenntarthatóságról, illeszkedésről, szervesen alakuló építkezésről,
hanem megcsinálták. Így hol kő-, hol tégla-, hol bármi más erős, teherbíró lábazatra

építették a gabona tárolására szánt, itt nyitott, ott zárt faszerkezetű építményeket.
A rendszer előnye, hogy ha egy-egy alkatrész tönkremegy, helyben cserélhető.
A Dolomitok világörökségi védettségű lejtőin is így történt. Erős, robusztus kőfalakból épült az alsó szint annak idején az
állatok számára, védett, részben a hegybe
vájt, így kevésbé lehűlő helyet biztosítva.
Felette a szénatároló már fából készült,
deszkafalakkal, hézagosan rakva, hogy
a szél átfújhasson rajta, szárazon tartsa az
anyagot. Környezet-, sőt tájtudatos építés
ez, a vidékkel együtt élő emberé.
Ma már nem így él az ember, az olasz sem.
Egy bellunói, Selva di Cadoréban található
épületet a városban lakó, de a hegy iránt
rajongó tulajdonos vett át. Ő pedig nem
akar állatokat tartani, azoknak száraz takarmányt tárolni a felső szinten. Ő szabad
hétvégéin szeretné meghúzni magát egy
mai, városi ember igényeinek megfelelő
épületben, aminek azért legyen „hegyi”
hangulata, hisz azért jön ide. Megbízta hát
az EXiT Archittetti Associati irodáját, hogy
segítsenek neki.
A jól képzett építészek elővették minden
szakmai tudásukat, és elkészült a mű.

33

34

35

Nagy gonddal, odafigyeléssel és szakmai
hozzáértéssel. Ahogy Szűcs Endre a Gyimesben (megjelent az Országépítő 2014/1.
számában − a szerk.), úgy ők is elemeire szerelték szét az épület faszerkezetét.
Gondosan, nehogy kárt tegyenek a még
használható részekben, de kiszűrve a törött, károsodott elemeket. Ezek helyére
újat faragtak. Ugyanúgy fából, de már
korszerű felületkezeléssel öregítve az új
elemeket, hogy ne legyen feltűnő a beavatkozás. Az elemek rendbetétele után pedig
szépen mindent visszatettek a helyére. Természetesen az az alaprajz, amit tárolásra
építettek, nem mindenben felelhetett meg
az új igényeknek. Ezért néhány belső falat
ki kellett iktatni, ezek teherhordó szerepét
a sok fa töménységét oldó feketére festett
acélelemek vették át. Így a belső tér hangulata megmaradt, de az új, csak a belsőben
megjelenő szerkezeti elemekkel sikerült felfrissíteni, egyben a városi ember szemében
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is lakhatóvá tenni a teret. A régi, felújított,
és az új, öregített faelemek foltos játéka
a durva fehér vakolatok megjelenésével
együtt váltja ki a „hegyi” életérzést.
Természetesen ma Európában nem kerülhető ki a napelemekkel megtámogatott
fenntarthatóság eszméje. Az elektromos
padlófűtés használatával elmondható a
2010-ben elkészült épületről, hogy teljesen
környezetbarát, zéró emissziós (legalábbis
a helyszínen nem bocsát ki káros anyagokat. Hogy az elektromos áram termelésével
az erőműben mekkora a károsanyag-kibocsátási mutató, azt itt nem feszegetjük).
Ennek azért van jelentősége, mert lehetővé
tette, hogy az épület tovább szolgálhassa a
változó korok változó igényeit. A fenntarthatóság divatos szlogenje itt valósággá vált:
egy épület fennmaradhatott, mert a korszerű technológia segítségével megmenekült
az elmúlás fenyegető rémétől. A ház teste
megmaradt, bár lélegeztetőgépre került...

Vajon beköltöznénk-e 100 év múlva egy
könnyűszerkezetes acélcsarnokba?

MODERNIZAREA CASEI ȚĂRĂNEȘTI
A FALUSI HÁZ BŐVÍTÉSE

HIÁNYPÓTLÓ ÉPÍTÉ S ZE TI ÚTMUTATÓK
36

Dénes Eszter
használati jellegzetességeket, a felületkezelési technológiákat, a célokat és különböző
stratégiákat. „Fontos, hogy a végeredmény
szakszerű és elegáns legyen. Egy olyan megoldás, amely jó a gazdának, és továbbviszi
a múlt értékeit. Egy olyan megoldás, ami
újat teremt, megférve a régivel, megtartva
a jellegzetes faluképet és a székely tájat”
– olvashatjuk az előszóban. A Csűrök újrahasznosítása c. kötet szerzői Esztány
Győző, Radev Gergő, András Szilárd, Furu
Árpád, Rodics Gergely. Meggyőződésük,
hogy a kulturális építészeti örökségben nagy
erőforrások rejlenek, amelyek a természeti
és környezeti adottságokkal együtt a térségfejlesztés alapját képezhetik. A csűrök
újrahasznosítása, élővé tétele olyan értéktöbbletet hordoz, amely az örökségvédelmen túl egy magasabb szintű életminőség
megteremtéséhez is lehetőséget nyújt.
Építettörökség-védelmi kerekasztalt szervezett 2015. július 17-én a Csík-Gyimes Natúrpark Egyesület, a Pogány-Havas Kistérségi Társulás, a Felcsík Kistérségi Társulás,
a Csík Leader Egyesület és a Cultura Nostra
Egyesület Mádéfalván, melynek keretében
bemutatták a Csűrök újrahasznosítása és
a Falusi ház bővítése c. hiánypótló kiadványokat. „A hagyományos falusi mezőgazdaságon alapuló életmód szerves folytonossága megszűnt. A hagyományos állattartás
és családi gazdálkodás átalakulóban van,
a helyi mesterségbeli tudás, amely ezeket a csűröket létrehozta, eltűnőben van.
A falusiak a saját örökségüket, csűrjüket
gyakran nem tartják megbecsülendő értéknek. A terveket engedélyező hatóság nincs
felkészülve a csűr mint helyi épített örökség
védelmére, és nincsen számára erre megfelelő jogszabály sem. Szeretnénk felhívni
a csűrtulajdonosok figyelmét arra, hogy
milyen érték van a kertjükben. Mi azokkal
a csűrökkel foglalkoztunk, amelyeket gazdasági célra már nem használnak. Bejártuk
a településeket, dokumentáltuk, osztályoztuk a csűröket. Felvonultatunk jó példákat,
ötleteket kihasználatlan csűrök szakszerű
felújításához, átalakításához, újrahasznosításához. Igyekszünk segíteni abban, hogy
olyan újat alkossanak, ami a régi jellegzetességeket megtartja” – mondta a rendezvé-

O r s z á g é p í t ő 2 0 1 6 | 0 24

nyen Esztány Győző építész, az összeállítás
egyik szerzője. Az ingyenesen elérhető kiadvány A4-es formátuma elsősorban népszerűsítő jellegű, mely jó példákat, közérthető
tervezési segédletet tartalmaz. Az A3-as
formátum elsősorban az építészeknek és
a döntéshozóknak szól, tartalmaz történeti-néprajzi áttekintő fejezetet, a tervezési
segédlet mellett gazdag fotó- és rajzi anyag
kíséretében ismerteti a formai és anyag-

A Falusi ház bővítése című kiadvány célja
a még fellelhető hagyományos csíki, kászoni, gyimesi lakóházak, telkek rendszerének
értékelése, feltárva múltbeli alkalmazásukat, bizonyítva mai használhatóságukat.
A Tövissi Zsolt, Bíró Z. Zoltán, Bogos Ernő
és Faragó Melinda által összeállított útmutató öt tematikus fejezetet tartalmaz.
Az első rész bemutatja a régiókban fellelhető típusokat. A hely ismertetése, a falu

PROTEJAREA PATRIMONIULUI LOCAL PRIVAT PRIN OFERIREA DE EXEMPLE CORECTE DE RESTAURARE ȘI MODERNIZARE A
CASELOR DIN COMUNELE ȘI SATELE ZONEI GAL-” CSIK”.
A GAL- „CSÍK” ÖVEZET FALUSI HÁZAINAK JÓ HELYREÁLLÍTÁSÁVAL ÉS KORSZERŰSÍTÉSÉVEL BIZTOSÍTOTT HELYI
ÖRÖKSÉGVÉDELEM

MUCH-AWAITED
ARCHITECTURAL
GUIDES
(DE S IGN GUIDE)
In Madéfalva (Transylvania, Romania), a couple
of bilingual publications were published within
the framework of built heritage conservation
efforts. Besides cataloguing the traditional rural
homes and barns of the region, the integrative
publications entitled Csűrök újrahasznosítása
(Finding a New Use for Barns) and Falusi ház
bővítése (Extending Village Homes) wish to serve
as inspiration for the licensing authority, the
planners and the principals for the innovative, yet
value-preserving renovation and transformation.

fejlődésének és a típusok kialakulásának
rövid történeti áttekintése nélkül nehezen
érthető ugyanis a hagyományos örökség
valódi értéke. A második fejezet a helyes
bővítési irányokat tárgyalja, különböző
használói igényekre vázolja fel azokat
a magatartási formákat, melyekkel a falukép nem sérül. A harmadik kitér a változó
társadalmi igényekre, ismertetve a régi önfenntartó életmódot és annak a lakóházzal
szemben támasztott igényeit, majd a hagyomány elhalványulásával és az új életvitellel a lakóházzal kapcsolatos mai elvárások alakulását. Az utolsó két fejezet az
illeszkedést, illetve az alaptípusok igények
szerinti átalakítását mutatja be az értékes
faluképi környezetben. A kötet sematikus,
közérthető ábrákat tartalmaz az észszerű
értékmegtartó korszerűsítések és bővítések lehetőségeiről. „Jogos lehet az elvárás,
hogy egy ilyen kötetet végül megvalósult,
mintaértékű példák illusztráljanak. Sajnos
az ilyenek ma még nem általánosak. Helyesen felújított régi házat már szerencsére
gyakrabban látni, de a bővítés ritkán sikerül jól. Reméljük, hogy az útmutató segíteni
fog hagyományos házaink felértékelődésében, és hosszabb távon inspirálója lesz a
majdani jó, követendő példáknak” − olvashatjuk a kötet utószavában.
A magyar és román nyelven megjelenő
kiadványok ingyenesek. A közeljövőben
építészeknek szóló rendezvényeken és
Tusványoson fogják népszerűsíteni a köteteket, a polgármestereken keresztül eljuttatják valamennyi önkormányzathoz,
a kistérségi társulások honlapján pedig
elektronikus formában lesznek elérhetők.
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Csobotfalva – Lakóház
Építészet: András Szabolcs

Ez az épület eredetileg garázs és raktár
funkcióra készült 2005-ben, végül 2014ben irodaháznak alakították át. Külsejét
tekintve hordozza a téglacsűrökre jellemző díszítéseket, megmaradt a falfelület-nyílás aránya is. A kéményt a tetőgerinchez közel helyezték el, fejezete
összhangban van a tetővel. Az épület
belsejében megmaradtak a reprezentatív
nagy terek. Az egyszerű belsőt minőségi
anyagokkal, valamint kézzel rakott kályhákkal gazdagították.

Kászonjakabfalva – Irodaház
Építészet: Esztány Győző

A Csobotfalva egyik apró zsákutcájában
található csűrt hétvégi házzá alakították
át. Terméskő lábazata, valamint látszó,
eredeti boronafala a csűr eredeti jellegét
hivatottak megtartani. Az új helyiségek
igényeinek megfelelően több új nyílást
is vágtak, bár geometriájuk és szimmetrikus elhelyezésük nem feltétlenül követendő példa. A hátsó deszkázott teraszt
az igény alakította ki, de nem zavaró.
A belső terek a csűr eredeti térszervezését követik. Kialakításukban a kortárs
formálású falak és a mennyezet rétegelt
fenyőlemezzel burkoltak.
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Csíkdelne – Lakás és közösségi csűr
Építészet: Esztány Győző

Ebben az esetben két új funkciót is magában foglal a felújított csűr. A valamikori
istálló helyén egy lakást, fölötte pedig
vendégszobákat alakított ki a tulajdonos. Az épület másik felében a csűrköze
és odor helye szakmai, kulturális és művészeti nyári rendezvényeknek ad helyet.
Az átalakításnál törekedtek a csűr eredeti formáját megtartani, kis nyílásokat
használtak, ami a csűr megjelenéséhez
jól illeszkedik. Amit lehetett, azt megtartották, a szükséges, új nyílászárókat
formájukban és színükben is a régiekhez
igazították. A valamikori csűrhíja helyén
kialakított vendégszobák bevilágítását a
hézagosan deszkázott oromfal rejtett ablakaival oldották meg. A kibillentett tetősík alatti ablaksor szintén erre szolgál,
bár kissé nagy a tömege a tetőfelülethez
képest, a hagyományos anyaghasználatnak és egyszerű ablakosztásnak köszönhetően mégsem hivalkodó. A jobb oldali
színajtó helyére üveges teraszajtó került,
mely bőséges természetes fényt biztosít
a szobához. Eléje deszkázott, fedetlen
terasz került. A belső terek berendezése,
hagyományos bútorzata jól kiemeli a csűr
egyszerű falusi karakterét.

Lázárfalva – Közösségi csűr
Építészet: Dékány Diána

Ez a birtok az András Alapítvány szervezésében évente több nyári tábornak
és rendezvények is helyet ad. A telken
lévő csűr is gazdagítja a tevékenységek
és lehetőségek skáláját. A földszinten
a nagy csoportos foglalkozásoknak engedtek teret, a tetőteret pedig egyszerű
diákszállásnak rendezték be. Remek példája a kis költségvetésű és leleményes
felújításnak. Az óriási csűrajtó közvetlen
kapcsolatot teremt az udvarral.
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 If júsági ház, Drezda-Gruna, 1997

A Kós Károly Egyesülés több mint 25 éve alapította meg ma is aktív, posztgraduális képzést adó Vándoriskoláját, amelyben eddig közel nyolcvan hallgató szerzett diplomát. Kelf Treuner még egyetemista korában egy németországi előadáson
f igyelt fel Makovecz Imre munkásságára, akit később személyesen is felkeresett
budapesti irodájában. Eleinte a nyarakon, később teljes állásban tevékenykedett
a Mester mellett, majd 1991-től Drezdában nyitotta meg saját irodáját. Nevéhez
fűződik a belvárosi Neumarkt szabályozási ter ve, a környék számos új épülete,
valamint több jelentős műemlék felújítása. Dévényi Sándor és Csóka Balázs interjúja.

› Hogyan ismerkedett meg Makovecz Imrével?
Drezdában voltam fiatal építészhallgató,
ahová a Műemlékvédelmi Intézet meghívására 1984−85 táján Makovecz Imre
eljött előadást tartani ismertebb munkáiról. Rendkívül nagy hatással volt rám,
hiszen olyan dolgokat mutatott, amiket
azelőtt még sosem láttam. Az előadás
után odamentem hozzá, és megkérdeztem, hogy dolgozhatnék-e az irodájában
Budapesten. Ő a legnagyobb természetességgel válaszolta: rendben, menjek
majd. Ezzel a rövid beszélgetéssel a dolog el is volt intézve. A nyári szünetben
meg is érkeztem Budapestre, ő ezt a beszélgetést addigra azonban már rég elfelejtette… Ott álltam hát az irodájában
a szünet kezdetén, hogy itt vagyok, jöttem, ahogy megbeszéltük. Szólt az egyik
fiatal kollégának, talán Turi Attilának,
hogy törődjön velem. Szabaddá tettek
nekem egy asztalt, majd egy szobát is,
így nagyjából nyolc héten keresztül dolgozhattam az irodájában. Így kezdődött
a kapcsolatunk.

 Pedagógiai Központ, Bonnevitz, légi fotó

› Meddig dolgozott a budapesti irodában?
1991-ig maradtam, habár az utolsó körülbelül másfél évben a német nyelvű területeken lévő munkák – Ausztria, Svájc,
Nyugat-Németország − felelőseként általában külföldön tartózkodtam. Csak
minden második hétvégémet töltöttem
itt. 1991-ben azért tértem vissza Németországba, mert a saját karrieremet szerettem volna elindítani.

› Magyarország fel sem merült mint bázis?
A rendszerváltás és az újraegyesítés időszaka Németországban új lehetőségeket
adott minden téren. Felmerült ugyan
Svájc, sőt Dél-Afrika is, ez utóbbi egyébként egy másik, szintén Imrénél dolgozó
fiatal építész ötlete volt. Végül Drezda
mellett döntöttem.

› Milyen tervezési feladatokban vett részt?

ITINERANTS TURNED MASTERS

› És hogyan folytatódott?

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. The German architect, who lives and works in Dresden, first came into contact with the work of Imre
Makovecz back when he was still a student. Later on, he travelled to Budapest to meet the Master. He
started working with the Master, at first in summers, and then full-time. He opened an office in Dresden
in 1991, and went on to carry out large projects such as the regulation plan of Neumarkt square or the
reconstruction of the Frauenkirche, destroyed in World War II.

Ez másod- vagy harmadév után lehetett.
Az egyetemi tanulmányaimat be kellett fejeznem, de a nyarakat innentől kezdve mindig nála töltöttem. Ez idő alatt ismertem
meg a későbbi feleségemet is, aki magyar.
Így az egyetem befejeztével Budapestre költöztem, és 1988-ban mint alkalmazott Imrénél kezdtem dogozni a Rumbach
Sebestyén utcai irodában. Ez egy nagy,

AN INTERVIEW WITH ARCHITECT TREUNER KELF
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egyterű iroda volt, legalább harminc fiatal
építésszel. Nagy részük magyar volt, de kb.
30%-uk a világ legkülönbözőbb tájáról érkezett. Kreatív, szép, vidám közeg volt.

 Kollégium, Bonnevit z, 2015

Rajzoltam a paksi templom terveit, dolgoztam nyíregyházi, csengeri, valamint
németországi munkákon, mint például
az überlingeni biogazdaság, valamint a
witteni antropozófiai oktatási központ
tervein. Ez utóbbi sajnos nem valósult
meg, mert a rendszerváltás idején a német antropozófiai társaságnak a keletnémet terület Waldorf-iskoláira kellett
költenie az erre szánt összeget.

› Milyen volt a társasági élet az iroda körül?
Egy nagyon nagy iroda volt, harmincnegyven emberrel. Mindig égett a villany,
mindig volt ott valaki. Kötetlen volt a
munkaidő. Néhányan nappal, néhányan
éjjel, néhányan éjjel és nappal is dolgoztak. Sokszor én is hajnali 4 körül indultam haza, aludtam, majd újra az irodába
mentem. Ezt persze csak addig teheti
meg az ember, amíg fiatal. De ez akkor
senkinek sem jelentett problémát abban
a rendkívül inspiratív, motiváló légkörben. Ha volt egy kis szabadidőnk, akkor
csináltunk közös programokat is. Kirándultunk Visegrádon, a Dunakanyarban,
építettünk közösen, ha valaki valahol
előadást tartott, oda is együtt utaztunk.
Nagyon jó időszak volt.

› Vannak még olyan barátságok, amelyek
ezekből az időkből maradtak fenn?
Igen, természetesen. Vannak többen is,
akikkel egy-két évente újra találkozunk,
vannak tartós barátságok, amelyeket azóta is folyamatosan ápolunk. De sajnos
túl ritkán, csak négy-öt évente látogatok
Magyarországra. A Kós Károly Egyesüléssel is megmaradt a kapcsolat. A 90-es,
2000-res években rendszeresen jöttek
hozzánk fiatal építészek Magyarországról,
általában 3−6 hónapot töltöttek nálunk.

› Mesélne a németországi kezdetekről,
az irodaalapításról?
Miután visszajöttünk Drezdába, a város
épp feltörőben volt. Nagyon izgalmas

 If júsági ház, Drezda-Gruna, 1997
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időszak volt ez a rendszerváltás után.
Drezda még pontosan úgy nézett ki, mint
a kommunista időkben, de mindenhol új
ötletek csírái bontakoztak, új cégek alakultak. Lehetőség volt saját irodát nyitni,
amelyet új technológiával lehetett felszerelni. Így egy régi hallgatótársammal, Andreas Weisével, akit még az egyetemről ismertem, alapítottam irodát, melyet akkor
Weise und Treuner-nek hívtak. A kezdetektől, 1992-től 2007-ig rengeteg megbízást
realizáltunk, köztük több organikus építészeti projektet. Nagyon intenzív időszak
volt. 2007 óta egyedül vezetem az irodám,
több munkatárssal dolgozom együtt.

› Milyen ez az iroda?
Drezdának van három csodálatos kastélya. Az Elbschlösser épületei az Elba
fölötti hegyoldalban, Elbhangon találhatók. Az egyik felújításán immáron tíz
éve dolgozunk, ennek melléképületében,
egy park közepén van az irodánk. Nagyon szép, kreatív, nyugodt a környezet.
Ez egy kis iroda, három-négy munkatárssal dolgozunk. A megbízásaink is ehhez
igazodnak − kivéve a kastélyfelújítást
−, értékük nagyságrendileg 500 000-től
5 000 000 euróig terjed.

› Milyen munkákon dolgoznak még?
Tulajdonképpen már a kezdetektől két
fő csoportba sorolhatók a munkáink:
az egyik a műemlékvédelem, azaz történelmileg értékes épületek restaurálása, felújítása, mely végigkísérte az
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elmúlt 25 évet. A másik az organikus,
vagy hagyománykövető, új építésű épületek csoportja. Főként középületekről
van szó − iskolákról, Waldorf-iskolákról,
sokat dolgozunk antropozófusoknak −,
de terveztünk már irodaépületet, bankot
is, ritkábban lakóépületet.

› Hogy zajlott-zajlik Németországban a munkaszerzés egy építésziroda számára?
A 90-es években nem volt nehéz érdekes
munkákhoz jutni, már csak azért sem,
mert minden új volt. Talán mi voltunk akkoriban a legelső, önálló keletnémet iroda, a többi mind nyugatnémet volt. Sikeresen végigvittünk néhány megbízást, így
automatikusan új projekteket is kaptunk.
Ezzel nevet tudtunk magunknak szerezni,
tulajdonképpen részben ebből élünk még
ma is. Ritkán vettünk részt pályázaton.
Ha az ember a szociális területen dolgozik, és elégedettek vele a megrendelők,
akkor automatikusan kap új munkákat is.
Ráadásul az általunk képviselt, hagyománykövető építészet nem a fősodort
képviseli Németországban, kevés iroda
foglalkozik ezzel.

› Az organikus építészet különlegesnek számít?
A hagyománykövető építészetnek olyan
része ez, amely Németországban különlegesnek számít, és amely a Waldorfmódszer követői és az antropozófiával
foglalkozók körében ismert igazán. Nincs
túl nagy konkurencia. A fő építészeti
irány Németországban sokkal inkább egy

másfajta építészet, mely a Bauhaus hagyományain alapul. Vannak jó és rossz
példák, de ez nem igazán a mi területünk.
Mi egy hiányterületen dolgozunk.

› Volt olyan munkájuk, amelyet pályázaton
való részvétellel nyertek? Meghívásos, esetleg állami pályázaton?
Sokszor
vettünk
részt
meghívásos pályázaton, így került hozzánk a
Lingnerschloss-, illetve a bonnewitzi
tervezési feladat is. Hagyományos, több
száz indulóval zajló pályázatokon azonban sosem vettünk részt, mert értelmetlennek találom. Néhány éve létezik az
állami megbízások szabványosított hivatalos pályáztatási menete (VOF), amely
szabályozza a megbízások megszerzésének menetét. Meghatározza a feltételeket, melyeknek meg kell felelni, a szükséges referenciákat, amelyeket pontozásos
rendszerben értékel. Mindez elég körülményes. Szerencsére nekünk, miután nem
pályázunk, nem kell ezzel foglalkoznunk.

› Mi az építész szerepe a tervezési, kivitelezési folyamatokban?
Az építész hajdanán egyben építőmester
is volt. Ez az idők folyamán megváltozott,
differenciálódott, több foglalkozás keletkezett belőle. A mi irodánk a tervezéstől
az épület átadásáig a teljes folyamatot
elvégzi, mert ebben hiszünk. De ez manapság nem igazán jellemző. Sok iroda
van, amely csak tervez − engedélyezési
szintig −, majd az egész megvalósítási

fázist más cégek veszik át. Néha vannak
olyan megkeresések is, ahol az irodának
minden tervrészt − a statikát, gépészetet
is − meg kell csinálnia, de a trend ebben
is a differenciálódás felé mutat.

› Az válik tehát egyre megszokottabbá, hogy
a tervezés már az engedélyeztetés után más
kézbe kerül?
Minél nagyobb a munka, annál nagyobb
a valószínűsége annak, hogy szétszedik
a folyamatokat. Főleg a nagy állami megbízásoknál, mint a berlini Neue Museum,
vagy a palota, tudatosan osztják fel részfeladatokra. Például, ha Drezdában a tartománytól kapsz munkát, mint a drezdai
palota, vagy a Semper Gallery, akkor valaki megcsinálja az engedélyezési tervet,
más a kiviteli tervet, és megint másvalaki a művezetést. Sokszor előfordul az is,
hogy valaki csak az ablakokat, más meg a
padlókat tervezi. Abszurd helyzet. A nagy
magánmegrendeléseknél is ez történik.
Valaki megcsinálja az engedélyeztetést,
majd a munkát átveszi egy nagy generálvállalkozó, aki aztán újra tervezőket bíz
meg az egyes részfeladatokkal.

› Miért dolgozik mégis inkább úgy, hogy
megpróbál mindent egy kézben tartani?
Mert régimódi vagyok. Nem szeretem a
túl nagy tervezési feladatokat, mert ott
könnyű elveszíteni a rálátást. Így van lehetőségem arra, hogy a projekt elérjen
egy bizonyos szintet az építéskultúra és
a művészi minőség tekintetében is.
 Pedagógiai Központ, Bonnevitz, légi fotó
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 Iskolaépület, Bonnevitz, 2011

 Kollégium, Bonnevit z, 2015

pillanatra, vagy amelyekre esetleg nem jutott elég idő. De úgy gondolom, mi csak
elfogadható kompromisszumokat kötünk.

két dolog kellett tehát: egy jó koncepció,
majd szabályozás, illetve a hivatal, amely
ezt használja, és be is tartatja.

› Hogy áll Drezda városának újjáépítése?
Milyen szerepet játszik benne az iroda?
Milyen projektek voltak / vannak? Milyen
irányba mutatnak a folyamatok?

› Még mindig ez a tendencia?

Drezda a rendszerváltás után óriási változáson ment keresztül. A második világháborúban szinte teljesen lerombolták a
várost, a keletnémet időkben pedig csak
részben építették újjá. Ekkor azonban
lehetőség nyílt a belváros helyrehozására, a keletkezett sebek gyógyítására.
A 90-es években részt vettünk ebben a
folyamatban: a Neustadt (Újváros) belső
területeinek (Innere Neustadt) városépítészeti keretkoncepcióját, és e terület
építési szabályozását is mi készítettük.
Ez akkor fontosabb feladat volt, mint az
egyes épületek megtervezése, építése.
Struktúrákat rögzítettünk, anyagokat határoztunk meg, hogy rendet lehessen tenni. Tettük ezt nemcsak ezen a területen,
hanem más városrészekben is (Innere
Neustadt, Albertstadt). Később ezeken
a helyeken épületeket is terveztünk.

Igen, de ez folyamatos harc. Egy városépítészeti harc. A kérdés: szeretnénk-e megtalálni, újraépíteni az eddigi, organikusan
fejlődött városszövetet, vagy szeretnénk-e
egy új városépítészetet, amely kontrasztot mutat harmónia helyett. Drezdának
a bombázás miatt megszűnt a központja.
Ki kellett találni, hogy ezt a sebet hogyan

› Hogy került az irodához ez a fontos feladat?

› Mi a helyzet a kivitelezésnél? Milyen ott az
építész helyzete?
A kivitelezésre és a kivitelezési tervekre kötött szerződéssel sok felelősség is
jár. Egyrészt a költségkeret betartását
illetően, másrészt a szerkezeti minőség
tekintetében. Németországban elképesztő
mennyiségű előírás van. Az építész személyesen is felelősségi kockázatnak van kitéve ezeknek az előírásoknak a betartása
kapcsán. Ha ezt vállalja, nagy rizikónak
van kitéve, és azon kell fáradoznia, hogy
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ezt megoldja. Ez a kockázat más országokban talán nem ilyen magas.

veszi, hogy mégis drágább, mint amennyit
elképzelt. Majd elkezd kompromisszumokat kötni. Utat találni, hogy ez a kettő
egyensúlyban legyen. De azért ez úgy is lehetséges, hogy nem süllyed egy bizonyos,
vállalhatatlan szint alá.

Egy meghívásos pályázaton vettünk részt.
Meg kellett határoznunk, hogy Drezda
városépítészetének a következő tíz évben
milyen irányban kellene fejlődnie. Így készítettünk az Innere Neustadtra (Belső
Újváros) egy koncepciót. Az öt résztvevő
közül a még Andreas Weisével közösen
készített pályaművünket választották.
Ennek kidolgozását részletes vizsgálat
előzte meg. Heteken keresztül jártuk a
várost, felmértünk, fotóztunk meglévő
épületeket, katalogizáltunk, régi terveket
és egyéb iratokat kerestünk. Ebből próbáltuk kinyerni a genius locit, s ennek
alapján alakult ki a koncepció.

› Ez az alkalmazott anyagok minőségét
befolyásolja –, de mi a helyzet az építészeti
minőséggel? Mennyire egyszerű a tervezői
igényeket, akaratot a valós építés során keresztülvinni?

› Elégedett a megépült épületekkel?

› Később az önök elgondolása alapján valósult meg a beépítés?

Ez úgy működik, mint bárhol máshol a világon. Végső soron minden a költségek körül
forog. Van egy elképzelés, egy szép terv,
majd az ember nekiáll számolni, és észre-

Mint építész, az ember a saját munkáit
igen kritikusan szemléli. Sok dolgot észrevesz, amit mások nem, és főleg azokat
a dolgokat is látja, ahol gyenge volt egy

A hatóságok ezt követték, ennek alapján
készültek a beépítési tervek, és ennek
alapján engedélyezték az ide tervezett
épületeket. Ez volt a siker kulcsa. Ehhez
 S p o r t- é s t e r á pi á s é p ü l e t , B o nn e v i t z , 2 0 12

lehet begyógyítani. Ezt nem lehet megtenni több, egymástól független, önálló épülettel, ahogy a modern építészeti gyakorlatban szokás. Megfelelő városépítészeti
struktúrát kellett találni. Lehet, hogy az
egyes épületek tekintetében ez nem különleges, de rendet sugároz az új tömbök
esetében. Megfelelő tetőkkel, lyukarchitektúrával, megfelelő arányokkal. Megjegyzem, elég erőteljes volt ezzel szemben
az ellenállás is. Újra és újra felmerült,
hogy modern választ kéne találni a problémára, saját korunk válaszát…
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alkossanak köré, újrateremtődjön a közege. Mindenki egyetértett abban, hogy a
Neumarkt és a Frauenkirche környékének
a városépítési struktúrájában az eredetivel
egyező módon kell visszaépülnie. Ezután
kezdődött a vita, mint a Frauenkirche esetében. Két tábor alakult ki. Az egyik, ahová
az építészek nagy része, a műemlékesek,
azaz a szakemberek többsége is tartozott, úgy gondolta, hogy semmiképp sem
történelmi, tradicionális elemekkel, nem a
hagyományos építészetet folytatva, historikus építészeti nyelvet használva kellene
építeni, hanem a mai építészet nyelvén kell
ezt megalkotni. Ezzel szemben volt egy nagyon erős polgári mozgalom, mert az emberek fejében lévő emlékképek erősebbek
voltak, mint a szakemberek véleménye.

› Berlint azért sem állították helyre, mert
az a náci múltat képviselte, és az új tervezésű épületekkel szimbolikusan leszámoltak ezzel. Azóta a palota visszaépítésével finomodott ez a sarkított hozzáállás.

› Ez a régi, történelmi belvárosról szólt. Mi
a helyzet az újonnan beépített területekkel?
Természetesen létrejönnek olyan teljesen új területek, amelyek minden tekintetben új struktúrával épülnek, s melyek
sokszor nagyon szépen sikerülnek. Új
és régi, történelmi-hagyományos és modern nem egymás ellentétei. Akkor jó,
ha mindegyik minőséget képvisel. Azonban Drezda központjánál az identitás
miatt szükséges volt, hogy az nagyrészt
hagyományos módon épüljön vissza.

› Mi a véleménye az egyes verziókról: eredeti épület újraépítése / eredeti homlokzat
megépítése, mögötte új, korszerű struktúrával / új tervezésű épületek? Melyiket találja
jónak? Mi a mögötte lévő filozófia?
Amikor a templom, a Frauenkirche (lásd
melléklet – a szerk.) elkészült, környezet
után kiáltott. A léte megkívánta, hogy teret
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Drezdában is megjelent ez a gondolati
háttér az ellenzők körében?
A második világháború és a náci korszak
öröksége sokkal inkább vonatkozik Berlinre, és valóban voltak ilyen megfontolások az ottani újjáépítéseknél. Drezda azonban egy nagyon konzervatív,
évszázados múltra visszatekintő tradicionális város, melynek a polgársága is
nagyon konzervatív. Ezáltal az építészetnek is teljesen más szellemi alapja
van ahhoz, hogy a város lerombolt szívéről gondolkodjanak. Berlin teljesen
más struktúra, mindig is multikulturális
munkásváros volt, több alcentrummal.
Drezda ezzel szemben egy tartományi
székhely, a hercegi központ, mely egy
városközponttal bírt, amely a pusztítás
okán 1990-ig hiányzott.

› A Neumarkt ezek szerint hagyományt követő módon épült újjá.
Van néhány fontosabb vezérépület,
melyet történelmi pontossággal építettek

újjá. A legtöbb épület homlokzatát a régi
homlokzatokhoz igazították, melyek mögé
új alaprajzok kerültek. Ebben nem érzek
ellentmondást. Korábban is a Neumarkton
voltak a város legdrágább telkei. Sokszor
keskeny, három ablaktengely szélességű telkek, amelyek ma nehezen lennének
hasznosíthatók. A telkek egyesítésével
megváltoztak a tulajdonosi viszonyok, elegáns alaprajzok szerint épültek a lakások,
melyek értéke itt 5000−7000 euró között
mozog négyzetméterenként.

› A szerkezetekben sem érez ellentmondást?
A hagyományos technológia helyett vasbetonból és hőszigetelő téglafalazattal épülnek ezek a történelmi házak.
Mit lehet tenni? Költséghatékony, korszerű megoldásra van szükség.
(A cikk folytatását, a Frauenkirche újjáépítésének történetét a lapszám mellékletben
olvashatják. Köszönjük Szakos Hajnalnak
a fordításhoz nyújtott segítségét!)
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A magyar görög katolikusok annak a bizánci keresztény jelenlétnek az örököseiként határozzák meg magukat, mely az
államalapítás és a kereszténység felvételének korától, a 10. századtól kezdődően
kimutatható a magyar nemzet történelmében. A bizánci hittérítés és a keleti
szertartású kolostorok jelentősége a latin
szertartás térnyerésével fokozatosan háttérbe szorult ugyan, de egyes keleti szertartású néptömegek (pl. oláhok, ruszinok,
később a szerbek, sőt görögök) beáramlása és letelepedése az ország keleti és déli
peremvidékén biztosította – legalábbis
az általuk lakott területeken – a keleti ortodox kereszténység továbbélését.
A görög katolikusok Magyarország negyedik legnagyobb vallásfelekezete. Híveik
többsége egy földrajzilag összefüggő és
jól körülhatárolható vidéken, Északkeletés Kelet-Magyarország három megyéjében, Borsod-Abaúj-Zemplén, SzabolcsSzatmár és Hajdú-Bihar megye területén
él. A 19. század második felétől sokan
a fővárosba költöztek. Az ő ellátásukra
szerveződött 1905-ben − a máriapócsi
kegykép legutóbbi könnyezésének esztendejében − a Rózsák terén az első budapesti egyházközség. A munkahelyek hiánya a
20. század második felében arra késztette

GREEK CATHOLIC CHURCH
GÖDÖLLŐ

Built partly in Byzantine style, the church in Gödöllő was dedicated in the autumn of 2014.
With regard to the spatial and mass structure of the church, using elements from Byzantine Christian
architecture was a prerequisite. Contemporary technology was used to complete the construction
and ensure that the church fits into the current architectural image of the town. The shape of the
lot and the directions of approach were not ideal for the purpose as the axis of the building had to
be oriented eastward. The contradiction was solved by creating a church garden in front of the main
facade and the centrally focused mass of the building. The interior walls is not yet painted and the
iconostasis is still under construction.

50

a híveket, hogy elszakadva otthonaiktól,
gyökereiktől, a fővárosban és környékén
keressenek boldogulást. A feladat adott
volt: püspökeink igyekeztek új egyházközségeket alapítani, kezdetben csupán Budapesten, majd az agglomeráció területén is.
A Gödöllői Görög katolikus Szervezőlelkészséget 2001. szeptember 1-jén alapította dr. Keresztes Szilárd püspök atya.
Örömteli volt a kezdet, mert egy tehetősebb adományozó kifejezte templomépítési szándékát. Már megtörténtek az
előkészületek, ám a jelentkező pénzügyigazdasági válság dugába döntött mindent.
Anyagi lehetőségeink figyelembevételével
az egyházközség tagjaként új tervet készítettem, amit végül két és fél év alatt
meg is tudtunk építeni. 2014. szeptember
13-án Kocsis Fülöp püspök atya szentelte
föl Isten dicsőségére emelt, bizánci stílusjegyeket is magán viselő templomunkat,
melyben a Gödöllőn és környékén élő görög katolikus hívek saját rítusuk szerint
gyakorolhatják megöröklött és megőrzött
ősi szertartásaikat.
A templom Gödöllő központjához közel,
a Kazinczy úti lakótelep, a Rákos-patak
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és a Szilhát úti telkek által határolt szabálytalan alakú területen épült. A telek
erőssége, hogy viszonylag közel van a város egyik ütőerét jelentő Bajcsy-Zsilinszky utcához, de gépkocsival közvetlenül
csak a lakótelep kis forgalmú körútjáról
lehet megközelíteni. A területen csak

gyalogos és kerékpáros átmenő forgalom
van, ami csendes és nyugodt környezetet teremt. A templom megépítésével
a környezet minősége is javulásnak indult.
A korábban kissé elhanyagolt, „hátsó kertes” hangulatú kutyafuttatóból rendezett
városi tér van kialakulóban.
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A templom telken belüli elhelyezkedését
és tömegalakítását a liturgikus előírásoknak megfelelően alakítottuk ki, aminek egyik legfontosabb eleme a tájolás.
A telek alakja és a megközelítési irányok
nem kedveztek a keletelés és a tengelyes
feltárás elvárásainak. Az ellentmondást
részben a templom főhomlokzata előtti,
telken belüli parkosított templomkert kialakításával terveztem feloldani, részben
az épület irányított, centrális elrendezésű
tömegével. A hangsúlyos központi kupola
és a szimmetrikus mellékhajók egyensúlyt
teremtenek, és stabilitást sugallnak. A kereszt alakú alaprajz a templom névadó ünnepére, a Szent Kereszt felmagasztalására
utal. A telek feltárásának helyén hangsúlyos, de nem túlméretezett kapuzatot terveztünk, ami egyértelműsíti a megközelítést, és kapcsolatot teremt a templomkert
és környezete között. A kapuzat és a kerítés stílusában, anyaghasználatában és
formaképzésében a templomhoz igazodik.
A templom térszervezése, tömegalakítása tekintetében elvárás volt a bizánci kereszténység által megalkotott formavilág
alapulvétele, ötvözve a Gödöllő építészeti arculatára jellemző formavilággal, és
a korunk építéstechnológiájának megfelelő épületszerkezeti megoldásokkal.
Mindezeken túl fontosnak tartottam alkalmazkodni a szűkebb környezet eléggé
összetett építészeti megjelenéséhez is.
Két meghatározó építészeti karakter hat
a területen. Az egyik az ötszintes tömbházak funkcionalista egyszerűsége, a másik a földszint + tetőtér, vagy a kétszintes,
magas tetős épületek kisvárosias léptékű változatossága. A városközpontból
a Bajcsy-Zsilinszky utcán közelítve jól érzékelhető az a határozott városépítészeti
szándék, hogy a tömbházas lakótelepek
között elhelyezkedő utcák megújuló arculatát a kisvárosi léptékű, egyéni karakterekkel tarkított, de mégis egységes, 1-2
szintes magas tetős épületek határozzák
meg. Ezt szándékozik folytatni a templom
épülete is: méretével, arányrendszerével
funkciójához, és a szomszédos tömbházak
robusztus megjelenéséhez igazodva.
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A külső megjelenést meghatározó anyaghasználatnál előnyben részesítettem a helyi hagyományokat követő megoldásokat,
úgymint cserépfedés, vakolt falfelületek és
fa nyílászárók. A központi kupola félgömb
alakja és lécbetétes fémlemez fedése
mégis egyedivé, hangsúlyossá, és kifejezővé teszi az épületet.
A templom belső tereit a liturgikus előírásoknak megfelelően alakítottuk ki. Meghatározó elem a kupola alatti központi tér,
a templomhajó egységessége és irányítottsága. A központi térbe a megtisztulás
és a keresztség felvételének szimbolikáját hordozó előtéren keresztül juthatunk.
Az előtérben kapott helyet a keresztelőmedence, és innen nyílik a gyóntatóhelyiség.
Fölötte található a karzat, ami akár egy kisebb kórus befogadására is alkalmas.
A belső terek határoló szerkezeteivel
szemben elvárás volt az egyszerűség,
ugyanis a görög katolikus liturgiában meghatározó szerepe van a falakon megjelenő
képi programnak. Az ikonosztázion, a falakon és a kupolán megjelenő festett képek,
valamint a tamburon beáramló fények határozzák meg alapvetően egy görög katolikus templom belső hangulatát.
További fontos térszervező és funkcionális épületszerkezeti elem a történelmi
korokból ismert csegely, ami átmenetet
képez a nyolcszögű és a négyzetes térformák között, egyben a négy evangélista
szimbolikáját is magán viseli. Ezt a szerepet töltik be a templomhajó négy belső
sarkán álló, kör keresztmetszetű vasbeton
pillérek, amelyek vasbeton karjaikkal tartják a mennybolt szimbolikájával felruházott félgömb kupola felé átmenetet képező, nyolcszög alakú tamburt.
A 2014. szeptember 13-án Szent Kereszt
tiszteletére felszentelt templom Isten jelenlétének helye, de azt a közösségnek
kell megtöltenie élettel. A lelkiekben is
megerősödött gyülekezet azon fáradozik,
hogy a favázú ikonosztázion, valamint
a fal- és mennyezetfestmények is mihamarabb elkészüljenek.
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FEJEZETEK NÉPI ÉPÍTÉSZETÜNK
HOMLOK Z ATK ÉPZÉ SEIBŐL
Grátz Antal
Amikor nyaralásunk vagy kirándulásunk
célját kiválasztjuk, és nem természeti,
hanem épített környezetbe vágyunk, akkor
történeti hangulatot árasztó településekre szeretünk utazni, egyfajta időutazásban szeretnénk részt venni. Nem szokás
turistautakat a munkaerő-sorozatvetőnek
is csúfolt panelrengetegekbe szervezni.
Az erre szakosodni kívánó utazási iroda nyilvánvalóan megbukna.
Régi településeink viszont még bírnak azzal
a varázzsal, amivel a ma tervezett városok már nem rendelkeznek. Ez nemcsak az
egészségesebb épületarányokon, azon belül
a helyes fal-nyílás arányokon múlik. Nem
csak az ipari társadalom előtti természetes
építőanyagok kizárólagos használatának
köszönhető, szemben például modern korunk gátlástalanul szabados építőanyaghasználatával. A történelmi települések
kedves, szerethető hangulatáért a kézműves építési módok és az emberi kéz alkotta
gazdag részletek ugyanúgy „felelősek”, mint
a részletgazdag felülettel bíró, természetes
építőanyagokból épített kőfalak, falfelületek, vagy utcaburkolatok. (1-es kép)
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E szerethetőség egyik kulcsszava, úgy
tűnik, az építőipari klónozással, a gépi
sorozatgyártással szemben az emberkéz
alkotta egyediség, esetlegesség és részletgazdagság. Ez mintha a bennünket
körülvevő élet gazdagságát is megidézné.
Emberi kapcsolatainkban és az élet egyéb
területein ezt a spontaneitást és részletgazdagságot is keressük, nem csak a gépies kiszámíthatóságot.
Részletgazdag homlokzatképzést, homlokzati „ornamentikát” ma már túlnyomórészt városi, ún. polgári épületeken találunk, itt azonban már csak kiüresedve,
vakolatdíszek formájában, olvasható képírás nélkül. Ez azt is jelenti, hogy e műfajban nem a nagyvárosi terep a forrás. Már
kis érzékkel is megállapítható, hogy népi
építészetünk vakolathímes homlokzatai
és fűrészelt deszkaoromzatai mértéktartó és egészséges középutat képviselnek
a középkort követő építészettörténeti
korszakok tartalmilag kiüresedett díszítő
épületornamentikája és korunk divatépítészetének steril homlokzatformálása között.
A magyar népi építészet, benne a maga
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vakolathímes és deszkaoromzatos homlokzataival egy egységesnek észlelt népi
kultúra megnyilvánulása adott területen,
adott műfaji keretek között. Ez az egységesség közelebbről azt jelenti, hogy
a tárgyi népművészet, pl. a vakolathímzés,
a textilhímzés vagy a fafaragás a maga
képi ábrázolásaival és jelrendszerével hasonló nyelvet használ, mint a verbális vagy
énekes népművészet a maga képi beszédével. E képi nyelv olvasható, sőt építészek
számára is használható, mint látni fogjuk
jelenkori kísérletek példáin keresztül is.
Sokkal izgalmasabb tehát a kategorizáláshoz képest az, vajon miféle olvasatokkal
rendelkeznek e vakolathímek és deszkaoromzatok, és e képírás vajon a jelenkor
által feltett kérdésekre alkalmazható-e.
Másképpen fogalmazva: örökzöld-e ez
a képi nyelvezet, vagy csupán az emberi
művelődésnek skanzenekbe és múzeumokba száműzött fejezete?
Vizsgálódásunk abból az alapvetésből
indul ki, miszerint a képírás a jelenlegi
betűírásoknál ősibb, régebbi műfaj. Meggyőződésünk, hogy népi építészetünk
e műfajának legszebb példái népköltészetünkkel egyenértékű alkotások.
Ha a homlokzatok képírását olvasni szeretnénk, nélkülözhetetlen bizonyos szintű jártasság a magyar népművészet képi beszédének ismeretében. Ezt jómagam Pap Gábor
művészettörténésztől, Molnár V. Józseftől
és Makoldi Sándor festőművésztől sajátítottam el. Ezzel jelezni kívánom, hogy a
homlokzatképzés nem önálló, és nem elszigetelt műfaj. Jó építészetet művelni amúgy
sem lehet csak építészetet tanulva. Mégis,
a képíráshoz szükséges elemi ismeretek,
s a homlokzatképzéshez szükséges kezdeti
gyakorlati lépések nagyon könnyen elsajátíthatóak. Már csak azért is, mivel mértéktartó természetű műfajról van szó. Itt általában a „kevesebb több” elve érvényesül.
Kezdjük is el a homlokzati jelképzések olvasását. Még ne a sűrűjével, hanem egyelőre csak a széle felől, de szó szerint.
Kezdjük a keretekkel, a keretezéssel.
A lakóház életterünk védő-óvó fizikai kereteit adja. De nyelvünk beszél társadalmi
keretekről is. Ilyen keretek az intézményeink
is, mint például az iskola, ami az emberpa-
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The key to the cosy and amiable atmosphere of historical settlements lies in the uniqueness, imperfection and richness of detail characteristic of the homes made by
human hand, as opposed to the mechanical mass production of today. With the plaster art of facades and sawed-board gables of Hungarian folk architecture represent
the middle ground between the empty building ornaments of post-medieval times and the sterile facades of current fashion trends. We must ask ourselves: can we figure
out the meaning of this plaster and gable art, and is there an answer within to our modern problems?

A város többnyire zárt sorú beépítéseket
produkál, nálunk általában oromháromszögek nélkül, az utcával párhuzamos
gerinccel és eresszel. Innen tehát nagyon
kevés összehasonlítanivaló adódik. Az épületek oromháromszögén a világot működtető elvek, ideák, program bemutatására
kínálkozik analógiás lehetőség, lévén, hogy
az emberház antropomorf analógiájában
a mennyezet fölötti padlás oromzati fala,
„homloka” a szellemiségnek, a „menjek!
országa” személyesen futó programjának, a
„menj!... és tedd, amivel megbíztalak” küldetés leképezési helyének feleltethető meg. (3as, 4-es kép)

Ha a padlás oromfali tartományából a lakás, a lélek szintjére ereszkedünk le, egy
figyelemre méltó különbséget rögtön észrevehetünk: a nagyvárosi stílusépítészet
a szecesszió kivételével általában merev
ablakkeretekkel dolgozik, ezzel szemben
a népi építészet az ablakok körüli vakolatkereteket sok esetben megeleveníti,
a merev, szögletes kereteket kivirágoztatja. Olvassuk csak, mit jelent ez! Mivel az
ablak a megvilágosítás szerkezete, szinte
magától adódik a költői hasonlat: a házban
élők nem merev, hanem élő, virágzó keretek
között világosodnak meg. Költői mágia ez!
Sylvester János 1541-ben, az Újszövetség
fordításához írt jegyzeteiben a bibliai
nyelv képes kifejezéseiről, képi beszédéről
szólva az alábbi sorokat vetette papírra,
mai alakra hangzósítva: „Az ilyen beszédekkel tele a Szentírás, melyhez hozzá
kell szoknia annak, ki azt olvassa. Kön�nyű pediglen hozzászokni a mi népünknek,
mert nem idegen ennek az ilyen beszédnek
neme. Él ilyen beszéddel naponként való
szólásban. Él énekekben, kiváltképpen a
virágénekekben, melyekben csudálhatja
minden nép a magyar nép elméjének éles
voltát a lelésben, mely nem egyéb, mint
színtiszta magyar poézis.” (In: Hoppál Mihály: Tulipán és szív. Szerelmi jelképek a
magyar népművészetben. Csokonai kiadó,
Debrecen, 1990.)
A virágzó keretek közötti megvilágosodást egyértelműen nyelvünk erősíti meg,
hiszen ViLáG és ViRáG szavaink egyazon
szóbokorba tartoznak mássalhangzóváz-

3

4

lánták megvilágosodását hivatott szolgálni.
Nemcsak a polgári, hanem a magyar népi
építészet is szinte mindig keretezi az utcai házhomlokzatokat, az ablakokat csakúgy, mint az oromháromszöget. (2-es kép)
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azonosságuk okán. Tartalmi kapcsolatukat az adja, hogy a virág nem vezényszóra,
hanem világra nyílik, azaz a világosságra
nyílik ki. Ezt eleink nemcsak az Ómagyar
Mária-siralom idején tudhatták így, lásd:
„Világ világa, virágnak virága”. Pap Gábor
hívta fel a figyelmet Jó pásztorok hagyatéka című könyvében a csarodai egyház
belső ablakbélletének virágmintás festésére és a világosság párhuzamára. (5-ös kép
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De későbbi korból, a körösfői egyház ablakkeretein is tetten érhetjük e szemléletet, akárcsak a magyar népi építészet lakóházain is.
Hozhatunk példát más művelődési területről is. Régi korok viseletében a kalap mellé
tűzött virág jelentését sem nehéz értelmezni: nem vaskalapos gondolkodást, hanem
virágzó szellemiséget jelentett. Költői mágia,
poézis ez is.
Adódik persze a virágzó ablakkeretek esetén egy felszínesebb, „műszaki” párhuzam
is: az ablak is nyílik, a virág is nyílik… − ez
azonban önmagában még nem hozná létre
a megelevenedő, kivirágzó ablakkereteket.
A régi ajtók kovácsoltvas címkéinél viszont
megtaláljuk e párhuzamot: a kilincs, a zár
címkéje legtöbbször nyíló virág, nyíló tulipán alakú, s ahogyan nyitjuk a zárat, úgy az
ajtónyitással is egy belső világ nyílik meg…
Még valamit észrevételeznünk kell az
ablak körüli keretek esetében. Ritkán
ugyan, de létezik olyan megoldás is,
ahol a népi építészet látszólag átveszi
a városi építészet elemeit, mintha azokat átgondolás nélkül leutánozná. Ekkor
az ablak körüli merev vakolatkeretet
nem közvetlenül virágoztatja, eleveníti
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meg, hanem az ablakszemöldök közepére vakolatból egy záróéket fogalmaz,
pontosan úgy, mintha a városban leste
volna el. Igen ám, de ebbe a záróékbe
„ülteti” a növényt, a virágot, az életfát
− vagyis egész egyszerűen a záróék formáját virágcserépként kezeli.A „magától” megelevenedő keret nyilván az élet
kérdéseire, helyzeteire adott önkéntes,
időben felismert lépéseinkkel, válaszainkkal analóg. De van, amikor az istennek sem vagyunk hajlandóak észrevenni
a Gondviselés, vele a sors üzenőlapjait.
Ekkor kénytelen Ő sárga vagy piros lapot osztani nekünk, a menetrendünkbe
közbeékel olyasmit, amit magunknak
egyébként nem kívánunk. Azonban ez
is értünk van, a fájdalom egyúttal tanítómester is. Sehol a világon, semmilyen
boltban nem kapni olyan elemet, amelyiknek csak negatív pólusa lenne. No,
ebből a szemléletből fakadóan virágozza
ki a záróékformát népi építészetünk.
És találunk még a földszinten, az ablakkeretek mellett olykor csodálatosan
megformált, féloszlopszerű lizénákat is.
Látszólag ez is az alászállott kultúrjavak
közé tartozik. Sváb falvak módosabb
házain vagy városi polgárházakon találkozunk is például neoklasszikus stílusban megformált féloszlopokkal. Ennek
az ókorból örökölt formálási módnak
az olvasata egy bizonyos törekvést fejez ki: minden élő magasabb hierarchiára törekszik. Ami ásványi, az növényivé
igyekszik válni. De létezik másfajta olvasat is, s ez számomra a magyar népi
építészet példái kapcsán alakult ki. Itt
a bájos esetlenséggel megformált egyedi
féloszlopok mintha őrző-védő és tartó
szerepet töltenének be. Akárha az ablakokon át vendégségbe érkező világosságot őriznék, de egyúttal fenntartják
az oromháromszöget is. No, nem statikailag, erről szó sincs. Az oromháromszögben megfogalmazott eszmeiséget,
az ideát tartják ők fenn, illetve, amikor
növényi hajtásban vagy virágban végződnek, az az érzésünk támad, mintha
az ideák felé törekednének. Ez ember
esetében a lélekátszellemülésre törekvésnek felel meg. (6-os, 7-es kép)
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Idáig ez rendben is van, mondhatnánk,
a kétablakos parasztházszerű homlokzatot megtárgyaltuk. Viszont a mai igények
a régi méretarányokat meghaladták, az
épületfesztávok megnőttek, mások lettek az
arányok. A kétablakos parasztházhomlokzat
léptékéből, mint egyfajta őssejtből, nemcsak
nagy fesztávú lakóépületek, hanem középület-homlokzatok is kiragozhatóak. (8-as kép)
Mitől lenne anakronizmus egy parasztházhomlokzat beemelése egy mai tervbe?

Az idő nemcsak lineáris, hanem ciklikus,
azaz ismétlődő természetű is. Másrészt,
ne felejtsük el, a népi építészet minden
építészet szülőanyja! Lehet szégyellni értetlenül, hogy nem haladt a korral,
le is lehet nézni. Ám sokkal boldogítóbb
felfedezni szüleink olyan tulajdonságait,
amelyekre büszkék lehetünk. Olyan tulajdonságokat pedig, amelyekkel nem értünk
egyet, nem veszünk át. Ilyen például a régi
házépítő gyakorlatból az alászigeteletlen

falszerkezet. De vannak olyan tulajdonságok is, amelyekre teljes joggal büszkék
lehetünk, s melyekre igenis lehet építeni,
a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt.
Talán még egy kérdéses terület hátravan.
Mivel a zárt sorú beépítések esetén nemigen jelennek meg oromfalak, felmerülhet
a kérdés, vajon itt hol jeleníthető meg az
idea, a mennyek országa működésében
tetten ért szoftver, a „menjek! országa”
személyes tanulságokat is adó programja?
Polgárházaink érdekes módon ennek is őrzik a lehetőségét, de hangsúlyozom, már
csak a lehetőségét. Ez pedig a megemelt
utcai ereszpárkány adta hosszú felület,
az ereszpárkány és az ablaksor fölötti osztó párkány vagy tagozat között. Ez a sáv,
ez a fríz általában éppen a belső tér men�nyezeti sávja fölé emelkedik. A padlástér
felől ezt a felmérések során térdfalként
érzékeljük, kívülről azonban remek lehetőséget kínál a társadalmat és az emberi személyiséget mozgató folyamatok érzékeltetésére. Meggyőződésem, hogy valamikor a
zárt sorú beépítések ezzel a lehetőséggel
éltek is. Az antik templomok frízei ebből
őriznek relikviákat, de a megmaradt emlékekből ítélve inkább csak derivátumokat.
Az ókori görög, főként a római civilizáció
inkább boncterme, mint szülőháza egy lehetséges európai ősműveltségnek. Mika
Waltari: Turms, a halhatatlan című regénye e felismerésből sokat enged sejtetni.
S hogy a „menjek! országának” miféle működési programja kívánkozhat a szóban
forgó falfelületre? A földi életet tulajdonképpen egy kétkomponensű ragasztó tartja össze: a (fizikai) törvények és a kegyelem. Keverési arányuk a téridőben − akár a
„kis” esztendőben, akár a „nagy” napévben
− a világosság függvényében változó arányú. Van mit tanulni a Teremtő iskolájában, van tehát mit leképezni belőle. És érdemes is, mivel a kép többletolvasatokkal
rendelkezik a betűíráshoz képest.

A vakolathímzés anyaga lehet a hagyományos mészhabarcs, de ez elég sok odafigyelést igényel. Ma már az LB-Knauf
zsákos kváderkő vakolatával dolgozom,
ez hőszigetelő lapokon is biztonsággal
alkalmazható. De nem a technika a legszűkebb keresztmetszet ebben a műfajban. Aki hiányt érez házhomlokzatain,
és kedvet kap e műfajhoz, akár mint
tervező, akár mint építtető, annak egy
veszélyre különösen fel szeretném hívni
a figyelmét: a homlokzatot nem szabad
gyerekkorunk kitöltőfüzeteként kezelni,
mert a hatás könnyen az ellenkezőjébe
fordulhat át! A kezdeti szenzációs újdonság unttá, bőbeszédűvé, akár giccsé is
válhat! Ide is érvényes a mondás: a kevesebb több. Még egy veszélyre szeretném
felhívni a figyelmet: rossz fal-nyílásarányokkal megépült házat nem érdemes vakolathímekkel ünneplőbe öltöztetni.
Igényes és időigényes műfaj ez. Ha valaki hosszú távú, örökzöld értékeket
szeretne az utókorra hagyni, érdemes
elindulni ezen az úton. A magyar hagyománynak van egy sajátos anyai erénye:

ha elindulunk feléje, s egy idő után mégis elakadunk, elénk siet, kézen fog bennünket, és továbbvezet.
Karácsony közeledtével egy idevágó témájú mai homlokzatképzéssel szolgálnék.
Egy kocsiszín, más néven garázs udvari
deszkaoromzat-mintázatát mutatnám be.
Tíz-tizenkét éve épült.
Az oromzat közepén lévő minta az Auriga
nevű csillagkép, más néven a Szekeres
rajzolata. Hogy kerül ez ide? Ahogyan mi
is utasok vagyunk a vasas szekerünkben,
úgy utas testünk járművében mellettünk
Valaki, mindjárt kiderül, kicsoda. Ennek
okán került a kocsiszínre, mindennapi
emlékeztetőül. A Szekeres a karácsonyi
éjszakai égbolton „delel”, fő csillaga a
Capella. Néphagyományunkban a betlehemes játékok kápolnácskája, a Betlehem ezt
a Capellát jeleníti meg, e kápolnában pedig a Kisded a főszereplő, Őt keressük fel,
Őt járulunk megtekinteni a betlehemes játék végén, annak dramaturgiai csúcspontján. Őt neveljük fel nap mint nap magunkban, Ő szenved, és Ő támad fel bennünk,
élő ösztönként, azaz élő istenségként. Úgy
hordozzuk Őt magunkban, akár egy jármű
úrvezetője a maga úri utasát. Rajtunk múlik, hallgatunk-e rá, van-e szava, szenved-e
a vezetési stílusunktól, avagy ellenkezőleg:
örömét leli-e bennünk, gyönyörködve a tájban, ahol járművünk az Ő példája nyomán
a könyörület útján kanyarog. (9-es kép)
9

C S ON T VÁ RY C OMPE T I T ION
CONCEPT PL AN FOR
E XHIBITION AREA
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A R C HI T E C T UR E , T E X T:
TAMÁS JÁNOS PINTÉR
VIKTÓRIA SIMON, TÓTH
DOMONKOS
This spring, the Prime Minister's Office organised a
tender for designing a concept plan for an exhibition
area suited for presenting Tivadar Csontváry
Kosztka's works, at a suitable location in Hungary.
The organisers provided absolutely no restrictions
as to the nature or location of the exhibition area
within Hungary. However, it was a requirement that
the exhibition area must be connected to domestic
culture, must be relevant to the artist's spiritual
heritage and that the proposed location and area
must be immersed into its cultural and architectural
environment. Unitef 83 Zrt came first in the
competition. Authored by Tamás Pintér and Viktória
Simon, the plan proposes to creat an exhibition
space in the unfinished Hungarian Holy Land Church,
a monument of the Hungarian interwar architecture.
templomában valósítana meg kiállítóteret.

CSONTVÁRYÖTLETPÁLYÁZAT
Kiállítótér
a Magyar Szentföld
templomban

Idén tavasszal a Miniszterelnökség ötlet-

befejezetlenül maradt fővárosi műem-

pályázatot írt ki egy Csontváry Kosztka

lék épületében, a Molnár Farkas tervezte

Tivadar alkotásait bemutató kiállítótér

Magyar Szentföld templomában valósítana

koncepciójának tervezésére, valamint

meg kiállítóteret. A folyamatosan pusz-

lehetséges magyarországi helyszínének

tuló műemlék ügye égóta megoldatlan

megtalálására. Csontváryt élénken fog-

adóssága a magyar építészszakmának.

lalkoztatta egy saját műveit bemutató ki-

A pályázatot értékelő zsűri fontosnak tar-

állítótér megalkotása. Ezzel kapcsolatban

totta, hogy újra felszínre került ez a prob-

vázlatokat is készített. A kiíró teljes sza-

léma, és javaslat született rendezésének

badságot biztosított a kiállítótér jellegé-

egy lehetséges módjára. Az alábbiakban a

re és Magyarországon belüli elhelyezésére

tervezők mutatják be a nyertes pályaművet.

vonatkozóan, noha az életmű 1983-ban a

 Fotó: Láthatatlan Budapest

bővített pécsi Csontváry Múzeumban mél-

Építészet, szöveg:
P i n t é r Ta m á s J á n o s
Simon Viktória
Tóth Domonkos

tó elhelyezést nyert. Elvárás volt, hogy az
új kiállítótér innovatív megoldást nyújtva
kapcsolódjon az alkotó életművéhez és
szellemi hagyatékához. A pályázaton I. díjat
nyert az Unitef 83 Zrt. Pintér Tamás János,
Simon Viktória és Tóth Domonkos által
jegyzett terve, mely a két világháború
Alaprajz 
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közötti modern magyar építészet torzóként
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 A végleges terv belső perspektívája
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A végleges terv modellje, 1941, levelezőlap


A Magyar Szentföld templom

Csontváry és a Szentföld
Csontváry életmű-kiállításának helyszínéül a Budapest, II. kerületben (Heinrich
István utca) lévő Szentföld templom épületét javasoltuk. Csontváry életében és
életművében kiemelt szerepet töltött be
a Szentföld, ahová utazásai során többször visszatért. Ott találta meg a sokat
keresett „nagy motívumot”, a Baalbeket, amelyet maga is fő művének tartott.
Csontváry művészi útkereséséhez hasonlóan ég és föld találkozásaként lehet megélni a Szentföld templom tereit. Az épület
elkülönülten, idegen testként ékelődik
családi házakkal beépített környezetébe,
alig lehet rátalálni. A belső térben − részben
befejezetlensége miatt − mintha egy másik
világban találná magát az ember. Csak az
ég, a környező hegyek és a fák láthatók.
A mára többször átalakított, megcsonkolt
épület értékes elemeit kiemelve, a lehető
legkevesebb beavatkozással egészítjük
ki, és tesszük funkciójának megfelelővé.
A Csontváry által megálmodott életmű-kiállítás − a „Rokkantak és hadiárvák javára”
tervezett kiállítás leírásában foglaltak szerint − kis eltérésekkel valósul meg az egykori templom tereiben. Tervezett megol-
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dásunk két, régóta nyitva hagyott kérdést
illetően egyszerre tudja befejezni a befejezetlent, és ezzel kettős értéket teremt.

A Hűvösvölgyben található épület a ferences szerzetesrend beruházásában épült
meg 1940 és 1949 között, Molnár Farkas
építész többször átdolgozott tervei alapján. Befejezéséhez nem sok hiányzott volna, de a munkákat 1949-ben leállíttatták,
a kupola vasbeton héjának zsaluzatát tartó állványzatot szándékosan tönkretették.
A ferences rendet feloszlatták, az állami
tulajdonba vett, gazdátlan épület hosszú
ideig üresen, kihasználatlanul állt. A mozdítható építőanyagok egy részét elhordták.
Többféle hasznosítási kísérlet után − melynek során működött itt traktorgyári összeszerelő-műhely és exportraktár, művésztelep, sőt könnyűzenei koncertek helyszíne is
volt − az épületet levéltárként használták.
2013 óta ismét a ferencesek tulajdona.
A Szentföld templom épülete, amelynek
egykori kápolnasora a szentföldi kegyhelyeket idézi, mind szellemiségében, mind
belső tereivel kiválóan megfelel a tervezett kiállítási funkciónak. Az épület részleges kiegészítésével így 1660 m2 kiállítótér, 395 m 2 előcsarnok és kiszolgálóterek,

315 m2 kávézó és múzeumbolt alakítható
ki. A 660 m2-es templomtér a központi
elosztótér és kiállítótér szerepét tölti be,
emellett 150 m2-es és 50−60 m 2-es termekben biztosítható a kiállítás elhelyezése.

Csontváry megálmodott kiállítástematikája
Csontváry a három „nagy motívum”-ként
megjelölt képe köré szervezte volna a kiállított műveket. A templomépület térosztása átalakítás nélkül, tökéletesen alkalmas
e kiállítástematika befogadására.
A meglévő templomtérben, és a hozzá két
oldalról csatlakozó egykori kápolnasorokban helyezhető el a három fő téma, és az
ehhez csatlakozó festmények.
Csontváry eredeti koncepciójához képest
különbség, hogy a Taormina-teremhez
kapcsolódó nagy formátumú Cédrusok
és Panaszfal képet a templomtér Taormina-terem előtti részében helyeztük el,
a jobb megtekinthetőség érdekében.
A festő kiállítási koncepciójában megfogalmazottakból csak a festmények elhelyezését vettük alapul, a kapcsolódó
víziókat (zenepavilon, mozsár, zászlósor)
nem hoztuk létre. A galéria szintjére kerülnek azok a képek, amelyekkel Csontváry
nem foglalkozott külön a tematikájában:
a tanulmányok, részletek, önarcképek.
A templomtér lefedésével egy nagy központi
tér jön létre, amely pihenő-várakozó térként,
elosztótérként, kiállítótérként is működik.
Az új kiegészítésekben pedig a szükséges
kiszolgáló funkciókat helyeztük el. A templomtérben elhelyezett paravánfalak osztják
a teret közlekedő- és kiállítótérre.

A templom torzójának rekonstrukciója
A terv fontos része a műemléki védettség
alatt álló épület értékmegőrző rekonstrukciója. Az épület szentföldi zarándokhely
céljára is épült, és újra a ferences rend tu Kiállítási tematika

 A tervezett kiállítótér látványtervei

lajdonában van. A történelem során többször megcsonkították a félkész épületet,
a funkcióváltások során a kápolnasor
megépült és felszentelt darabjait elbontották vagy átalakították.
Az épület rekonstrukciója során a lehető
legnagyobb mértékben vissza kell térni
a megépült formákhoz, szerkezetekhez.
A templomtérben levő szintkülönbséget ülőlépcsőkkel alakítjuk ki, úgy, hogy
az a teret két külön térrészre osztja:
a Baalbek-teremre és a Cédrusok termére.
A térosztások csak paravánfalakkal, bútorozással kialakítottak, úgy, hogy a nagy
tér ereje és karaktere megmaradjon. A kortárs kiegészítések visszafogottak, a lehető
legkevesebb beavatkozással jönnek létre.
Az emeleti funkciók kiszolgálására egy
kerengőszerű, lebegő belső közlekedőt
hoztunk létre. Innen közelíthető meg az
emeleti nagytermekben elhelyezett kávézó és a múzeumbolt, valamint a hozzájuk
csatlakozó terasz, amely további kiállítófelületet biztosít. Az emeleti lebegő közlekedő erősíti a különleges térélményt.

A külső teraszról még inkább érvényesül
az épület és a természeti környezet kapcsolata: ellátni a szomszédos házak felett,
a kétoldalt elnyúló hegyek felé.
Az eredeti, Molnár Farkas által jegyzett
tervekben szereplő kupola helyett egy
visszafogott, kéthéjú, árnyékolt üvegfedést javasolunk, amely megfelel a kiállítótér funkciónak, miközben a mostani,
ég felé nyitott térélmény megmarad.
Fontosnak tartjuk, hogy az egykor templomnak tervezett épületben megtörténjen
a megépült, majd felszentelt, később jelentősen átalakított zarándokhelyek részleges
visszaállítása. A Szentföld-mozgalom három legfontosabb elemét a Molnár Farkas
építész által tervezett helyükön jelként
állítjuk vissza a kiállítótérben (a Születésbarlang, a Szent Sír, és Mária sírja). Amen�nyiben igény van az egyházi funkció visszaállítására, eredeti (tervezett) formájában
lehet rekonstruálni az Angyali üdvözlet
kápolnát, amely a kiállítástól függetlenül,
az előcsarnokból önállóan megközelíthető
istentiszteleti helyként szolgálhat.
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Kós Károly 1956-os feljegyzései
 A Nép. Fotó: Haris László, 1956

Erdélyből rossz hírek: a diákság nyugtalan, gyűlésezik, és a magyarok elsősorban.
Állítólag Arad, Várad, Temesvár és Kolozsvár (?) víz alatt.

Az építész polihisztor Kós Károly soraival emlékezünk az 1956-os forradalom és szabadságharc éppen hatvan évvel ezelőtti eseményeire.
Kós Károly feleségével együtt 1956. szeptember

25-én délben a Rádió: Gerőt lemondatta a K.
Vezetőség, helyette első titkár Kádár János.

10-étől november 11-éig éppen Budapesten,
a Kálvin téri református vendégházban tartózkodott. „Az ősszel, másfél évtized múlva, először
sikerült kiutaznom Budapestre. Akartam még
egyszer bár látni a várost, ahol az életet járni
elkezdtem, és találkozni akartam néhány emberrel, meg akartam ismerni néhány embert, akiket
munkájukért tisztelek. (…) reám csapott október
23-a, és én örvendettem, hogy nov[ember] 11-én
nagyobb baj nélkül hazavergődhettem szegény
feleségemmel. Barátaimtól el sem búcsúzhattam, és tervezett programomat csak éppen hogy
beindíthattam. Viszont láttam egy olyan grandiózus drámát, amilyent sem Szophoklész, sem
Shakespeare, sem Madách még álmukban sem
tudtak volna elképzelni.”1 A Magyar Építészeti
Múzeumban őrzik Kós Károly írásos hagyatékát,2
amelynek egyik, Kéziratok föliratú egységében
néhány évvel ezelőtt Csapody Miklós találta
meg Kós 56-os följegyzéseit. Ez az események,
a forradalom történéseinek naplószerű, valószínűleg folyamatosan rögzített foglalata.3
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Kós Károly kronologikusan rendezett naplójában a következőket olvashatjuk:
(Kezdődött a 22-iki műegyetemi gyűléssel: a gyűlés határozatai. Másnapra sokszorosítva.)
23-án délután gyűlés az Országház előtt:
beszél Veress Péter, Nagy Imre, Gerő Ernő
(ezt lehurrogják). Este a diákság egy része (munkások is) a Rádióhoz mennek,
hogy bemondják a határozati pontjaikat.
A Rádiónál ávósok nem engedik be őket az
épületbe. Szétzavarások; könnygázbombák. A diákság szétszalad. A Parlamenthez futnak, mire az ottaniak is a Rádióhoz
indulnak, velük magyar katonaság. Egy
kapitány reá akarja bírni az ávósokat,
hogy engedjék az ifjúságot be, mire egy
ávós lelövi a kapitányt. Erre lövések, és az
ávósok sortüzet adnak gépfegyverrel. Sebesültek, halottak. A fiatalság szétszalad.
Katonák fegyvert adnak kezükbe, néhány
munkás felkap 3 teherautóra, és Csepelre. Az ottani fegyver- és munícióraktárból
fegyvert és muníciót szereznek, és vis�sza Pestre. Széjjelosztják a fegyvert és

muníciót, és megtámadják a Rádiót, melyet ávósok védenek. Éjjel folyik a harc.
A párt és kormány erre rendcsinálás céljából
a sz.fehérvári oroszokat hívja segítségül.
24. A magyar katonaság a Mária Terézia
kaszárnyába és más kaszárnyákba fészkeli be magát. De kevés a muníciója, mentőkocsikban muníciót szállítanak neki.
Észreveszik, egy mentőkocsit szétlőnek
orvosokkal együtt az oroszok. Reggelre itt
vannak az orosz tankok.
A partizánok és a hozzájuk állott katonák
felveszik a harcot az orosz–ávó-szövetséggel, és egész nap harcolnak.
Különböző házak padlásaira befészkelik
magukat, onnan lövik és benzines üvegekkel dobálják a tankokat. Tankok égnek
és robbannak. Sztálin-szobor ledöntése
és behurcolása 3 teherautóval a Rákóczi
út–Nagykörút kereszteződéséhez, és széjjelverése ott.
25-én reggel 24 órás tűzszünet. Röpcédulák: Gerő mondjon le. A Nemzeti Múzeum
fedele füstölög.
Mindenki az utcán.

Délután 3-kor rádiószózat: Kádár és
Nagy Imre bemondják az új demokratikus
programot. Ferenc körút elég ép. Hídnál
2 orosz tank: háromszínű lobogó; 2 tankon felkelők. Múzeum körúton pusztítás,
feldöntött villamoskocsik. Astoria Szálló
2 homlokzata szétrombolva, kiégetve,
előtte orosz őrség. Kossuth Lajos utcában
kétoldalt tankok, páncélkocsik. Múzeum
előtt is tankok. Rákóczi út összetörve,
villamosok felborítva vagy sínből kiemelve, keresztben is, felső vezetékek leszaggatva. Romos épületek, üvegek, kirakatok
betörve, falakon lövések. A járdán üvegcserép, kőtörmelék; de a kirakatokban az
áru érintetlen. Nemzeti Színház, Rókus,
Kápolna ép. Szabad Nép székháza teljesen kiégetve, körülötte szemét, mind a
két oldalon. Corvin Áruház minden nyílása
bezúzva (kirakatban minden érintetlen).
A Kossuth L. utcában a külső körútig
a járdák szélén 5 halottat számoltam:
katona, munkás, orosz, diáklány… A nép
a Parlamentbe akar behatolni: ávósok rájuk lőnek: (?) 2 halott.
1956. X. 26. péntek
Egész éjjel szinte a legteljesebb csend és
nyugalom. Reggel leadja a rádió, hogy:
munkaszünet, csak a közművek dolgoznak; munkaszünet, a lakosság de. 10
órától du. 3-ig vásároljon be, ezen kívül
az utcákon járni tilos. 8-kor ágyúzás,
gépfegyverezés. A Kálvin téren tankok
vonulnak, 4-5-ös csoportokban. Erzsike
telefonál Budáról: jól vannak, ott csend,
üzletek nyitva, élelem bőven. Tegnap
a hivatalba ment – gyalog, de munka
nem volt, gyalog ment haza (Nyugati pu.
környékéről). A belügyminisztérium és
honvédminisztérium körül erős harcok.
János tegnapelőtt bejött, de Kőbányán
aludt, nem jöhetett át a városon. Tegnap
gyalog hazajött.

10 órakor az utcák emberekkel teltek
meg: vásárolni mentek a csarnokba. Tankok vonulnak, egyre reádobtak égő benzines palackot, erre a tankok végiglőtték
ágyúval és gépfegyverrel a Kálvin teret.
Pánik. Az Üllői úti kaszárnyát ostromolják,
lövik (benn magyar katonák).
11 óra A Vásárcsarnokban nincsen áru,
csak tegnapi maradék: az árut nem tudják
behozni. Kenyér semmi. A Múzeum körúton egy teherautó kenyeret hozott be:
az emberek széjjelkapkodták útközben.
Az Üllői úton friss halottak. Vöröskeresztes teherautók száguldanak arrafelé. Az
emberek a falakhoz lapulva futnak kapualjtól kapualjig. Az utcákon, Kálvin téren
csak civilek, katona, rendőr sehol.
Délben erős ágyúlövések az Üllői úti kaszárnya felől; néha egy-egy a Kálvin téren is. Röplapok: Nagy Imre új kormányt
alakít, de kormánylistát nem jeleznek.
A Kálvin téren nem jár ember, a hátsó
utcán elég sűrűn a Vásárcsarnok felé.
Délután 2 után osztogatnak friss kenyeret a csarnokban. Akik türelmesek voltak,
azok kaptak, és sietnek haza.
3 órakor a rádió bemondja: „mostantól
senki az utcára ne menjen ki”. A Rákóczi
téri kapu előtt orosz páncélkocsi áll, gépfegyverekkel és figyelő katonákkal. A hátsó utcában (Török utca) még járkál egyegy ember. Főleg fiatalok.
4 órakor a rádió szózatot mond: A K. Vezetőség és kormány jelenti, hogy nemzeti
kormány alakul, mely a demokratikus elvek alapján akarja megvalósítani azt az
új rendet, melyet a magyar munkásság,
parasztság és értelmiség joggal követel.
Ennek feltétele: a rend és megfeszített
munka.Tárgyalásokat akarnak kezdeni a
Szovjettel, hogy a teljes jogegyenlőség
alapján rendezzék a szövetséges baráti
országgal az ország kapcsolatait.
A felkelőknek (akár polgárok, akár katonák) általános amnesztiát, büntetlenséget biztosít a kormány, ha este 10-ig
leteszik és beszolgáltatják fegyvereiket.

Ha ez megtörténik, felszólítják az orosz
rendbiztosító csapatokat, hogy állomáshelyükre vonuljanak vissza. A munkásoknak béremelést ígér, elsősorban az
alacsony fizetésűeknek. Az üzemekben
a munkások autonóm tanácsait. Az új
kormánylistát később fogják nyilvánosságra hozni.
Este 6 óra. Aránylagos csend. Lélek sincs
az utcán, de nagy zengés és néha tompa
ágyúdörgés.
Este 9 óra. Még nincsen kormány.
Éjjel 3 óra tájt kb. 30 ágyúlövés. Utána
csend.
Okt. 27. szombat. Reggel 6 órától 8-ig állandó ágyúdörgés a közelben és távolban,
közben hosszú géppuskasorozatok. Tankok mozognak, zörögnek körös-körül. Egy
ágyú közvetlen közelben lő.
Reggel 8. A rádió bemondja: de. 10 óráig
lehet járni az utcákon, de csak 3 embernél kevesebb együtt. Vásárcsarnok zárva,
a hídon járnak az emberek. Kenyeret hoznak Budáról és a Sütő utcából egy péktől.
Errefelé nincsen kenyér. A Vásárcsarnok
mögött, a hídfőnél és a Kálvin téren az
Üllői út–Kecskeméti u. vonalon hernyótalpasok és páncélkocsik. Az ágyúk állandóan lőnek – de a levegőbe.
Délben 12 óra tájt a rádió bemondja az
új miniszteri listát: a hazafias front listája:
Nagy Imre elnök, államminiszter Tildy Z.,
földm. m. Kovács Béla (Kisgazda). Erdei Ferenc (Parasztp.). Építésügy: Apró Antal stb.
Az ágyúk, gépfegyverek tovább dörögnek.
Délután 6 óra: az ágyúszó elcsendesedik,
lélek sincs az utcán.
Este 8 óra: Amerikai, angol rádiók újságszemlét adnak: egész nyugat minden
újságja a magyar helyzetet tárgyalja.
A munkásság és a diákság tüntet. Követelik az ENSZ összehívását. A magyar honvédminiszter este 10-ig határidőt tűzött ki
a felkelők fegyverletételére.
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Beszélik, hogy délután fegyverszünetet
eszközöltek ki, tárgyalás folyik a felkelők
és kormány között. A fegyverszünet alatt
a felkelők a Széll Kálmán téren reálőttek
az oroszokra, és 7 orosz meghalt, a fegyverszünet felborult. Éjjel csendesség.
Okt. 28. vasárnap. Aránylagos csend.
Rádió bemondja: de. 10–du. 3-ig bevásárolhat a lakosság. Van kenyér az (?) utcában és a Király utca túlsó végén. Hús,
fűszer, zöldség, dohány (egy-egy csomag
cigaretta). Cukor, kevés liszt a csarnokban is.
A belváros csendes, tele vásárló néppel.
A hídon át lehet menni. A Kálvin téren,
Múzeum körúton nem szabad járni: tankok, az utcák beszegezett ágyúkkal. Csak
orosz katonaőrség. A Mária Terézia kaszárnya még a felkelő magyar katonaságé.
A határa a belső és külső körút.
Du. 5 óra. A rádió leadja: A felkelők teljes
amnesztiát kapnak, a rendet a honvédség
és egyetemi ifjak karhatalmi alakulatai
tartják fenn. Az orosz csapatokat felszólítják, hogy vonuljanak támaszpontjaikra,
az új címer a Kossuth-címer. Ezt hangszórókkal tudatják a felkelőkkel.
Este ismét lövések, de ritkábban.
Éjjel elég nyugalmas.
Okt. 29. hétfő. Lélek sehol az utcán.
A rádió: 9 órától 3 óráig lehet járni és bevásárolni. A Kálvin tér tele tankokkal, a
Vásárcsarnok háta megett is, a Múzeum
körútra nem szabad menni. Időnként lövik
a M. Terézia laktanyát, melyben a honvédek vannak, és nem teszik le a fegyvert
addig, amíg az oroszok ki nem mennek.
A Szentkirályi utcában kis legénykék benzinnel egy orosz tankot gyújtanak meg,
a kószáló katonákat lelövik. (Orso doktorék látták a Klinikáról jövet.) Itt-ott távoli lövések. Szaporodnak a repülőgépek;
kóvályognak a város fölött.
A Szabad Nép megjelenik: a Kossuthcímerrel. A vörös csillagokat mindenütt
leverik. A kormány ígéri az oroszok kimenetelét, kéri a munka felvételét. Beszél
az oroszokkal a honvédség és az alakuló
nemzetőrség: munkások, egyetemi hallgatók veszik át a rendfenntartást, és abban
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a mértékben távoznak az oroszok. A felkelők nincsenek megelégedve a kormány
összetételével, és új kormányt követelnek.
Éjjel szinte némaság.
Okt. 30. kedd. Reggel teljes csend, az
utca tele néppel. A környéken egyetlen
orosz tank nincsen. Sem a belső körút–
Rákóczi út–József, Ferenc körúton. Nemzetőrség cirkál. Állítólag az Andrássy úton
orosz tankok. Más hír szerint a városból
kimentek. Van élelmiszer bőven.
Délután hét: a kormány részben átalakult. A rádiót átvette a munkások forradalmi bizottsága. Vonat még nincsen.
A kormány jelenti, hogy a katonai parancsnokságok megegyeztek abban,
hogy az orosz haderők du. 4-kor megkezdik kivonulásukat a városból, és azt
holnap (31-én) hajnalig befejezik. – Attól
kezdve a közlekedési szabadság korlátlan a városban. (Mikojan és Szuszlov
állítólag múlt csütörtök óta B.pesten
vannak.) A régi politikai pártok szervezkedése szabad, osztozik a kormányban
(kivéve a szoc.demekét), Tildy a függ.
kisgazda, Erdei F. a paraszt-, Kádár
a komm. párt szervezésére hívják fel a híveiket. A szocdem. párt ma estére hívja össze
régi vezetőit, hogy szervezetét újjáalakítsa.
A jelenlegi kormány tehát: koalíciós.
Éjjel 10 óra tájt 3 tompa ágyúdörgés, utána egész éjjel csend. Megalakult a forradalmi katonai bizottság. Sorban alakulnak
az egyes forradalmi nemzeti tanácsok.
Okt. 31. Reggel 8-kor két lövés a közelben.
Ferenc körút; Mária Terézia laktanya.
A város leginkább összelőtt része. Aztán
Üllői út belső része, Baross utca, Kálvin tér. Az Iparművészeti Múzeum is kapott belövést, fedélcserepei hiányoznak.
A kaszárnya Üllői út–körúti sarka kilőve.
Minden körúti ház homlokzatán lyukak.
Némelyiknek első traktusa félig leomolva. A körúton (József) összelőtt tankok,
páncélkocsik, a földön orosz katonaholttestek. A Wenckheim-palota (Szabó Ervin
Könyvtár) homlokfalán lyukak.

Déli 2 órakor a Kálvin téren erős gépfegyvertűz, aknarobbanások, gránátrobbanások, kiabálás: ávósokat vadásznak egy
jó óra hosszat. Utána nagy csendesség,
egyetlen lövés sem… A Baross utcán sétál
egy anya kisgyerekével. A gyerek mondja
az anyjának: „Nézd anyu, ez a bácsi ávós.”
Az ávós (az volt) a gyermeket s utána az
anyát keresztüllövi. Bemenekül egy házba, s fel az emeletre, egy lakásba. Ott
egy asszony: „Ha elárulsz, keresztüllőlek.”
Az asszony felrántja az ablakot, s kiált:
„Itt az ávós”. Az ávós rálő, a berohanó tömeg az ávóst széttépi. Egy házba befészkelte magát 9–10 ávós. Felfedezték őket,
megostromolták a házat, tűzharc. Az ávósokat a végén lelövik, elfogják, és az utcai fákra akasztják. A M. Terézia-katonák
és felkelők parancsnoka Maléter ezredes
(régi ludovikás tiszt). Fegyelem; csak kézi
fegyverekkel, géppuskákkal, gránátokkal
és benzines üvegekkel védekeznek. A lakosság csempészi nekik az ételt, lőszert.
A fegyvereket és a kézigránátot az elesett
orosz katonáktól elveszik. Tank gördül
lassan végig a szűk utcán (nem tudom,
melyik utcán), 3 gyerek bújik ki a házkapuból, 12–15 évesek, fegyveresek. Fel a tankra, belelőnek a hézagoknál, azután lekapják a géppuskát, és futnak vele; az orosz
lövi őket, nem találja el, bebújnak egy
kapu alá, és kacagnak. A Parlament előtti népgyűlésbe belelőnek és kirohannak;
elfognak fegyvertelen felkelőket, behurcolják a belügyminisztérium melletti kormányépületbe, le a pincébe, és ott meggyilkolják őket. A felkelők másnap (múlt
pénteken) megrohanják a házat, megkapják a halottakat, és széttépik az ávósokat.
A vonatok nem járnak be B.pestre: a vasutasok sztrájkolnak.
Este teljes csend. Csanádi András, Vincze
és László Gyula sógora: Pignitzky Károly
mérnök a feleségével (háromszéki leány) vannak nálam. Erzsike telefonál. Pál
Balázs látogatott meg. Pigniczkyék hívnak
magukhoz, „ha baj lenne: Budán laknak”.
– Ma a lapok megjelentek, a Szabad Nép
nem. Helyette a Függetlenség. És új lapok:
Igazság stb.: Malétert helyettes honvédminiszternek nevezték ki?

Nov. 1. Hideg, ragyogó idő. Csend. Egyes
puskalövések. A vonatok nem járnak: vasutassztrájk. Mindenféle újság az utcán,
új lapok. László Gyula, Entz Géza (nálam)
voltak, nem voltam itthon. Pigniczky mondja,
hogy Tamási a Pilvaxban déli 1-kor. Odamegyünk: nincsen. Tóth Kálmán (szatmári építész). Ő is hazamenne, de vonat nincs. Putyi
telegrafált Kolozsvárról: mi van velünk? Erzsike próbál valamilyen hírt szerezni. Este hív: az
oroszok a határokon jönnek befelé… A Varsói
Szerződést a kormány felmondja, a semlegességet kinyilvánítja. Mindszenty beszél. A ref.
egyház püspökei lemondanak; mind, új püspök és konventi elnök Ravasz László. Az „Út”
neve megváltozik, a szerkesztőség is. Nagy
Imre szózata: rend, fegyelem és egyetértés
legyen most.
Nov. 2. Esik az eső. Tamási felesége telefonál: Áron nem jöhet, de délután, vagy
este telefonál. Pál Balázshoz.
A Parlament környékén (belügyminisztérium) ágyúlövések dörgései. A Markó utcában súlyos ágyúzások nyomai. A Parlament
ép. A Szabadság (?) téren orosz emlék teteje ledöntve. Délután haza. A munkások
közben beszüntetik a sztrájkot. Minden
párt Nagy Imrét vállalja. Nagy Imre felmondta a Varsói Egyezményt, és semlegességet nyilvánít. Kéthly Anna Bécsben.
Az oroszok az országba jönnek, a vasutakat, repülőtereket megszállják. Nagy Imre
az ENSZ segítségét kéri. Teljes csend.
Nov. 3. szombat. Az utcák takarítása kezdődik. Autóbusz-forgalom részben helyreáll. A felső vezetékeket helyrehozzák,
a villamoskocsikat kivontatják. Az üzemekben kezdődik a munka. Kéthly Annát
az osztrák határon feltartóztatják: Bécsbe
megy vissza.
Szombat este: az orosz tankok körülvették Pestet. Nagy Imre katonai bizottsága

(Maléter) és az orosz katonai bizottság
délután tárgyalnak. Felfüggesztik este 10ig. Újra összeülnek: a katonai bizottságot
az oroszok lefogják. Este 8 tájt Nagy Imre
utolsó rádiófelhívása a világhoz: S. O. S.
Az írók segélykiáltása rádión a világhoz.
A végén a rádió segélykiáltása a világ szellemi embereihez, és bejelenti, hogy többet
nem szólhatnak. – A rádió elhallgat.
XI. 4. Vasárnap reggel 5-kor nagy ágyúzás Buda felől. Mind közelebb. 10 óra tájt
az épületbe beüt egy gyújtóbomba. A padláson szerencsére elalszik, csak füstöl. Le
a légoltalmi pincébe. A Kálvin teret lövik
Buda felől. Délután elhúzódik a harc a
Nyugati felé, Újpest felé. A Lehel téren egy
leány vezeti a magyar védelmet. Este 7 óra.
Kálvin téren egyetlen ágyú v. tank nincsen.
Egy géppuska lő néha-néha egy-egy sorozatot. A légoltalmi pincébe. (De. 8. Magyar
Kossuth-adótól: Megalakult az új munkás-paraszt kormány: Kádár János elnök.
Kijelenti: ő a legitim kormány, és ő hívta be
az oroszokat segítségül a rend helyreállítására, melyet a reakciós erők felforgattak.
Az ENSZ beavatkozik tehát Magyarország
belügyeibe. – A hivatalos magyar kommentár megállapítja, hogy a Rákosi–Gerő
vészes hibákat csináltak, a felkelés tehát egészen jogos volt. De később a felkelés a reakciós befolyás alatt eltolódott,
és népellenes lett. Vissza akarta állítani a
régi arisztokrata-tőkés rendet, a paraszttól el akarta venni a földet, a munkástól
a gyárat. Ezt akadályozta meg az új, igazi
munkás-paraszt kormány, mely a dolgozó
nép igazi érdekét képviseli.) Az ENSZ közgyűlése vasárnap-hétfő éjjeli (megtartott)
ülésén 50:8 többséggel hozta határozatát:
az orosz csapatok azonnal vonuljanak ki,
a magyar nép szabadon válassza meg
a maga kormányát, az orosz–magyar kormány tegye lehetővé egy ENSZ-bizottság kiszállását Magyarország területére.

1 Kós Károly levelezése. Összeáll. Sas Péter. Bp., 2003. (ezentúl: Lev.) 416
2 44 db, különböző vastagságú dossziéba rendezett kéziratok, rajzok, építészeti tervek, levelek, üdvözletek stb.
3 Lev.405.
4 Lev. 415.
5 Lev. 416.
6 Lev. 418.

Kedd, nov. 6. Délelőtt 9 tájt rettentő
ágyúzás. A magyar páncélosok és ágyúk a
budai Lenke tér és Körtér közén állottak
fel. Az oroszok a Margit hídon át mentek
arrafelé. A Bartók körúton a magyar erőktől lövéseket kaptak. A Bartók út minden
háza kilőve. A mozi melletti épületek és a
mozi meggyúlt. Oltani nem lehetett. Egész
délután időnként ágyúzás a Kálvin térről.
Az oroszok a szemben lévő csemegeboltba
betörtek, az árut kihordták. Este az ágyúzás és gépfegyvertűz elhallgatott. 9 óra
tájt teljes csönd. A magyar rádió: holnap
munkanap (nem ünnep), minden munkás
foglalja el munkahelyét.
Szerda, nov. 7. Aránylag csöndes nap. Kevesebb a lövés. Munkába állásról nincsen szó
még. A légópincében maradunk, s ott is alszunk. Étel kevés. Nekünk úgyszólván semmi.
Csütörtök, nov. 8. Csendes nap. Az emberek az utcán, jármű csak tankok. Felköltözünk a pincéből. Mosdunk, borotválkozom.
Fűtés is. Telefonon nem kapok összeköttetést Balázskával sem, Évikével sem. Gyenge
reggeli, de levegő és tevékenység. Plakátok:
mindenki álljon munkába, aki 10-ig nem teszi, az el van bocsátva.
Péntek reggel 7-től este hétig lehet járni. Magyar Rádió: a forradalom első része jogos volt: a korm.vezetők hibáztak.
De reakció ütötte fel a fejét, ezért hívta be
az új Kádár-kormány az orosz segítséget.
A rend helyreállott B.pesten. A munkát el
kell kezdeni, az üzleteket kinyitni. Telefon a román követségről: vasárnap reggel
8-kor Mávaut, Budára nincs telefon, nem
lehet átjárni. Állítólag áll a harc Csepelen,
a nógrádi bányavidéken, Moson-M.óvárnál. A város tele tankokkal, melyek cirkálnak az utcákon. De csend. Ételnemű alig.
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INTERJÚ
Kós Károly kronologikusan rendezett
naplóját jól egészíti ki egy másfél oldalas, 1956. okt. 23-án kezdetű följegyzése,
amely már feltehetően a Kós házaspár
hazaérkezését követően (1956. november
11.), illetve december 13. után Kolozsváron keletkezett, és a kolozsvári diákmegmozdulásról és annak közvetlen következményeiről számol be. 2

Most a hallgatók közül sorban idézik be a
volt tanúkat, és ezt a kérdést adják fel a
magyaroknak:

1956. október 23-án, a magyar szabadságharc kitörésének hírére a kolozsvári főiskolák diákjai is megmozdultak. Gyűléseket
tartottak, és ott élesen bírálták a kormányzatot, a rendszer hibáit, és követeléseket
hangoztattak, egyesek elbocsátását követelték stb. és akciókat indítványoztak.

A forradalom eseménytörténetét tartalmazó napló előtt van egy Műegyetemi
jegyzetek kezdetű kéziratoldal, amelyből
Kós budapesti építészeti programjairól,
tárgyalásairól kapunk képet:

A képzőművészeti intézet vegyes nyelvű
(román és magyar). A román és magyar
diákok közös gyűlést tartottak, közös
izgató beszédeket mondanak, és közös
indítványokat terjesztenek elő. Közülük
a leghangosabbakat (két magyart és egy
románt [az egyik magyar neve Balázs,
igen szegény vásárhelyi fiú és tehetséges festőnövendék, a román neve valami Felix (?), 3 az volt a leghangosabb],
másnap a román szekuritás beidézte
és letartóztatta. A románt 2 nap múlva
szabadon engedték. A két magyart hadbíróság elé állították. A tárgyalás december 13-án volt Kolozsváron, és a vád:
államfelforgatásra izgatás. Az ítélet 7-7
esztendei börtön. A tanúk egyetlen komoly vádat sem igazoltak. A nyilvános
tárgyalás közönsége elcsöndesült, és
némán állott az ítélet kihirdetése után;
fel kellett őket szólítani, hogy ürítsék ki
a tárgyalótermet.

Mi a véleménye a magyarországi eseményekről?
Mi a véleménye az ítéletről?
Mi a véleménye az ifjúság mai gondolkodásáról?

1. Műegyetemi jegyzetek, szakkönyvek
küldése a szükséges mennyiségbe[n].
2. Szükséges felszerelési tárgyak (szögprizmák, vetítők, logarlécek, teodolitok) küldése.
3. Erdélyi hallgatók felvétele a Műegyetemre (építész-, általános mérnök fakultásra). Diákcserealapon, vagy a nélkül.
4. Levelező tanfolyamra való felvétele
a hallgatóknak; az időközönkénti kollokviumokra, kollégiumokra a hallgatók
felutaznának Bp.-re, vagy a tanárok (tanársegédek, adjunktusok) […] akár egy
hétre. (Csak lakásról kérnek gondoskodást, egyéb költséget a Műegyetem, illetve
a tanárok fedeznének.)
5. A budapesti Műegyetem diplomája érvényes legyen Romániában.
6. Romániában (Kolozsváron, esetleg
Bukarestben is, vagy más (?) helyen stb.
is) Magyar Könyvesbolt legyen, mint van
Csehszlovákiában is.
7. Nyári tanulmányi és üdülő diákcserék
(melyeken 50%-osan erdélyi magyar diákok vegyenek részt).

1 Kós Károly levelezése. Összeáll. Sas Péter. Bp., 2003. (ezentúl: Lev.) 416
2 44 db, különböző vastagságú dossziéba rendezett kéziratok, rajzok, építészeti tervek, levelek, üdvözletek stb.
3 Lev.405.
4 Lev. 415.
5 Lev. 416.
6 Lev. 418.
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Műegyetemen,
központi
épületben,
1956. okt. 19-én du. 3-kor értekezlet:
Rektorhelyettes, építészeti fakultás dékánja, DISZ-képviselő; pártszervezet (Orbán); Közoktatásügyi minisztérium (Brér);
Jankovits adj.
Okt. 19-én Műegyetemen.

A lakossági építkezésekhez kapcsolódó bürokrácia csökkentésének érdekében az év elejétől bevezetésre került az
egyszerű bejelentés. Ezzel a 300 négyzetméter alatti családi házak engedélyezési folyamata jelentősen átalakult.
Az új rendszeren az utóbbi időben továb-

„olyan forradalmat éltünk (akik élünk),
amilyen még nem volt a világon. […] S még
jó is most ez a sokféle és – sok munka. Nem
gondolkozhatom más dolgokon – ok nélkül
és tehetetlenül úgyis.3 […] Ez volt életemben a harmadik nagy nemzet-tragédia, melyet megéltem. És ez volt a legszörnyűbb…4
Üres tarisznyával, de a forradalom megrázó
élményének súlyos terhével szívemben és
lelkemben.5 […] A sors rendelése volt, hogy
[19]56-ban éppen a forradalmat élhettem
meg ott [Budapesten]: elég tarka életemnek legnagyobb, legmegrázóbb élményét.”6olvasható Kós Károly levelezésében.

bi módosítások történtek. Az építésügy
korszerűsítése és a minőségi építészet
jegyében új koncepció született a főépítészi rendszer átalakítására, és a szemléletformálásra is. Az eddigi tapasztalatokról és a tervezett átalakításokról
Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkárral, valamint Kolossa
József DLA főosztályvezetővel beszélgetett Salamin Ferenc Ybl-díjas építész,
az Országos Főépítészi Kollégium elnöke,
és Csóka Balázs építész, főépítész.

› Csóka Balázs: Milyen visszajelzések érkeztek az új eljárással kapcsolatban? Közel egy
év távlatából mit mutatnak a tapasztalatok?
Füleky Zsolt: 2016. január elsején vezettük
be a 300 négyzetméter alatti lakóépületekre vonatkozó egyszerű bejelentést,
amely kiváltotta a korábbi építési engedélyezési eljárást. Ennek köszönhetően
15 napra csökkent a korábbi 4−6 hónapos
engedélyezési procedúra. Bevezetésével
párhuzamosan, a visszajelzések alapján
megkezdtük a javaslat szakmai pontosítását és korszerűsítését az építési törvényben, melyet május közepén jóvá is
hagyott az Országgyűlés. A módosítás során meghatároztuk például, hogy a helyi
HÉSZ alapján egy telken hány épület, egy
épületben hány lakás alakítható ki. Ezek
egy település életében meghatározó szempontok. Az ezt megelőző hónapokban viszonylag kevesen éltek az új lehetőséggel,
a májustól júniusig terjedő időszakban
azonban hirtelen a tavalyi évhez képest
duplájára emelkedett az építésügyi tevékenységbe kezdők száma. Ez jól mutatja,
hogy óriási igény van a lakosság részéről
az építésügy bürokráciacsökkentésére,
így az egyszerű bejelentésre is. Az év eleji megugrás tehát még nem a CSOK-nak
(Családi Otthonteremtési Kedvezmény –
a szerk.), hanem a bürokráciacsökkentésnek köszönhető. Abban bízunk, hogy a folyamatosan finomított és egyre szélesebb
körben elérhető CSOK majd szinten tartja,
és esetleg tovább növeli a lakosság építési
kedvét. Az idei tanévkezdésig a tavalyi év
háromszorosát értük el összességében az
ilyen volumenre benyújtott bejelentéseknek, és ez a szám folyamatosan emelkedik. A májusban elfogadott módosító javaslatok egyrészt pontosabb kereteket és
igazodási pontokat adtak az építtetők és
az építészek számára, másrészt pedig biztosítékot nyújtanak a településeknek arra,
hogy értékeiket jó gazda módjára megőrizhessék, és azokat értékteremtő módon
fejleszthessék. Az egyszerű bejelentés alá
eső új lakóépületeknél törvényi szabályként került rögzítésre a kötelező tervezői
művezetés intézménye. Bevezetésre kerül
továbbá a kötelező kivitelezői és tervezői
felelősségbiztosítás. Az ezekre vonatko-

zó részletes szabályokat a biztosítókkal,
az Építész Kamarával, illetve az Építési
Vállalkozók Országos Szakszövetségével
dolgoztuk ki. Nem cél, hogy ennek árfelverő hatása legyen. Biztosítékot kívánunk
adni a megrendelő számára arra az esetre, hogy ha bármilyen hatósági akadályba ütközik az építkezés, és ebből anyagi
hátránya származna, akkor az építésztervezőnek legyen erre fedezete. Építési hibákból eredő kár esetén ezt a kivitelező
felelősségbiztosítása fedezi. Az előbbiekre
vonatkozó végrehajtási rendelet jelenleg
közigazgatási egyeztetés alatt van.

› Cs. B.: A főépítészként és építészként kapott visszajelzések alapján úgy érzem, hogy
a bejelentés útján beadott tervek színvonala
sok esetben problematikus. Mi a tapasztalat
ezzel kapcsolatban? Van rálátásuk az ügyre?
F. Zs.: Hatósági és felügyeleti jogkörünkből kifolyólag rendre belenézünk az
ÉTDR-be és az e-naplóba feltöltött dokumentációkba. Megnyugtató számunkra,
hogy nincsenek rossznak ítélhető tervek,
a gyengébbek minősége sem különbözik
a hosszas hatósági egyeztetésen átesettekétől. Azt látjuk, hogy a tervezők felelősen tudnak élni azzal a lehetőséggel,
hogy nem kell a tervet a hatóság elé vinni. Nincs miért szégyenkeznünk, általában nívós tervek érkeznek. A gyengébb
tervek alkotóit pedig szemléletformálás
útján kívánjuk jó irányba terelni. Egy
állandó kontroll, illetve a tervezők mindennapi életből vett tapasztalatai alapján folyamatosan gyűjtjük az észrevételeket, hogy abban a pillanatban, amikor
ismét lehetőség van jogszabály-módosításra, akkor előremutató, a tervezők
életét egyszerűsítő irányba haladjunk.
A folyamat egészét tekintve elmondható, hogy ezzel a szabadsággal tud élni a
szakma, egyelőre jól vizsgázik. Ennek fényében meg lehet majd határozni, hogy
adott esetben milyen módon tágítjuk ezt
a kört. Lázár János miniszter úr kérésére
a Kamara és a helyettes államtitkárság
azt is vizsgálja, hogyan terjeszthető ki
a bejelentési eljárás a meglévő épületek
300 négyzetméterig történő bővítésére,
korszerűsítésére.

› Cs. B.: Főépítészként a célunk az épített környezet javítása, nem pedig szinten tartása,
ráadásul jelenleg ez elég alacsony szintet jelent… Mindenesetre jövő tavasszal már látni
fogjuk az új szabályozás alapján felépült házakat, utcasorokat. Jelenleg a 300 négyzetméternél kisebb lakóépületek esetében élhetünk
csak az egyszerűsített eljárással. Jogi és egyéb
szempontból azonban csekély a különbség egy
lakóépület és egy melléképület, garázs vagy
egy nyári konyha között. Ez utóbbiakra mégis a
teljes engedélyezési eljárás vonatkozik. Ilyen
szempontból is várható bővítés?
Kolossa József: A májusban elfogadott építési törvény szerint az övezeti előírások
pontosan rendelkeznek az ingatlanon elhelyezhető épületek számáról, funkciójáról. Az egyszerű bejelentéshez alapvetően
az otthonteremtési támogatás kapcsolódik, amelynek bevezetésétől gazdaságélénkítő hatást vár a kormányzat. Bár
tény, hogy a hasonlóság elve alapján ezek
a melléképületek is ide tartozhatnának,
belátható, hogy a hazánkban elterjedt bódéépítés településképileg egyáltalán nem
kedvező. Az államtitkárság mottója, hogy
korszerű építésügyhöz minőségi építészetnek kell kapcsolódnia. Ennek a minőségi
oldalnak a megteremtése is megtörtént
a településkép védelméről szóló törvény,
és a hozzá tartozó végrehajtási rendeletcsomag elfogadásával, mely remélhetőleg
más alapokra fogja helyezni a kiegészítő
építményekről szóló gondolkodást is.

› Cs. B.: A minőségi oldal erősítését az arculati kézikönyvekre lehet alapozni? Hogy áll ez
a folyamat?
F. Zs.: A településkép védelméről szóló törvény idén nyár elején, a végrehajtási rendelet pedig november közepén elkészült és elfogadásra került. Megfogadva az építészeti
fórumokon hallott tanácsokat, úgy készítettük elő a végrehajtási részletszabályokat tartalmazó rendeletet, hogy annak tartalmát előzetesen leteszteltük. Az Építész
Kamarával közösen az arculati kézikönyvek négy, különböző léptékű településre
vonatkozó kézikönyve elkészült, mintát
szolgáltatva a tartalom mellett a megfelelő hangvételre, a terjedelemre és a grafikai
megjelenésre. A tárcán belül és a tárcák
között is kedvező fogadtatásra találtak,
nagyon meggyőző, szép eredményre jutottak a kollégák. A szakmai munkát a helyettes államtitkárság koordinálja, a technikai
oldalát pedig a Lechner Tudásközpont biztosítja. Azonban tudni kell, hogy nem egy
önálló munka eredményeként összeállított
kötetet szeretnénk látni, mely a könyvespolcon porosodna. Ennek a sokszereplős
történetnek az a célja, hogy megmozgassa
a település életét, ráirányítsa a figyelmet a
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főépítész szerepének fontosságára és az
építészeti értékekre. A mottónkhoz híven
nem elegendő csak a jogszabály-egyszerűsítés útján vágni a bozótot, ugyanannyit le
kell tennünk a minőségi építészet oldalára
is, hogy ami az egyszerűsített folyamatoktól lendületet szerezve megépül, az kulturális értéket is képviseljen.

› Salamin Ferenc: Sem a kis-, sem a nagyobb
települések nem látják azonban, hogy a bejelentés útján mi is fog náluk épülni.
K. J.: Technikailag már megoldott, hogy értesítést kap a jegyző , az építésfelügyelet
és a Kamara az e-naplóból, valamint bele
lehet tekinteni a dokumentációba. Szomorú tapasztalat, de a legtöbb települést
nem is érdekli ez a téma, gondoljunk csak
a főépítészi lefedettség mértékére. Ráadásul helyi építési szabályzat sincs minden
településen. Ahol van, ott sem feltétlenül
tartalmaz környezeti minőségre utaló előírásokat, és a meglévők sem feltétlenül
helyi iniciatívára kerültek megfogalmazásra, mert a településtervező ültette át máshonnan. Rengeteg feladatunk van azon a
téren, hogy az önkormányzatokat érdekelje az épített környezet minősége.

› Cs. B.: Ha a fenti szempontok szerint
a leggyengébb településeket nézzük, akkor
a kézikönyvvel sem vagyunk előrébb.
K. J.: A településkép védelméről szóló
törvény drasztikusan új dolgot hoz. A településeknek ugyanis nem lehetőséget
ad, hanem kötelezi őket a településképi
rendeletük elkészítésére, amelyet megalapoz az arculati kézikönyv. Eddig nem volt
kötelező a helyi építési szabályzat (HÉSZ)
elkészítése, azt kiválthatta az illeszkedés
szabálya és az OTÉK figyelembevétele.
Az arculati kézikönyvet azonban minden
településen kötelező elkészíteni. Szintén
új elem az eddigieket meghaladó társadalmasítási kötelezvény. Nem lehet csak
úgy megszavazni egy rövid, formálisan
megfelelő, de tartalmában tessék-lássék
egyeztetést követően, ahogyan az sokszor
történt a HÉSZ-ek esetében. Miniszteri
szándék, hogy az emberek beszéljenek
erről a kérdésről, a minőségi építészeti
környezet fontossága exponálódjon. Ennélfogva mind az indítási, mind a véleményezési, mind pedig az elfogadási fázisban
meghatározott és fokozott mértékű társadalmasításnak kell megvalósulnia.

› Cs. B.: Ezért döntöttek úgy, hogy településenként kell megcsinálni a kézikönyvet?
A helyettes államtitkár úr által fővédnökölt
Pilisi Építészeti Útmutató kezdeményezése,
vagy a Krizsán András által összeállított
Balaton-felvidéki útmutató nagyobb egy-

ségeket fedett le, de gondolhatunk a Zsámbéki-medencére, vagy Tokaj-Hegyaljára is
mint egységre. A másik véglet egy borsodi
szegényfalvas környezet, ahol talán szintén
érdemes lenne egy-egy mikrotérség együttműködésével elkészíteni a kiadványt.
K. J.: Alapvetően településenként kell ös�szeállítani, mert az elkészítés kötelezettsége az önkormányzatisághoz van kötve.
Az a cél, hogy a helyi döntéshozók, a helyi
lakosok döntsenek a helyi ügyekről. Nem
településszintű, hanem településrészszintű szabályozásról van szó ugyanis.
Még a legkisebb településen is elképzelhető, hogy az erdőszéli temető környékének szabályozása egészen más a kerítések
vonatkozásában, mint a központi részen.
Egy nagyobb léptékű településen akár 4-8
arculati zónáról is beszélhetünk. Ráadásul
ez a helyi értékvédelmet is érinti, hiszen ez
a rendszer le fogja váltani az 1999-es helyi
értékvédelemről szóló rendelkezést. A helyi
lakosság a testületen keresztül arról is
szavazhat, hogy − függetlenül az országos
értékektől − helyileg mit tart értékesnek,
legyen az egy utca, egy épület, egy fa…,
minden, ami a helyi környezetük része.

› S. F.: A bejelentési eljárás és a kézikönyv
vonatkozásában az a kérdés, hogyan érvényesülhet a főépítészen keresztül megjelenő
szakmai segítség. Van-e beleszólási lehetősége, lesz-e egyeztetési kötelezettség?
F. Zs.: Mielőtt belemennénk a részletekbe,
világosan látnunk kell a kormányzati koncepciót, és a részletkérdések kidolgozásánál előttünk lebegő célokat. Nem kívánjuk
folytatni a felduzzasztott, toldozgatott-foldozgatott jogszabályok rendszerét. A jogkövető állampolgárra kívánunk alapozni,
aki felelősen gondolkodva, megtakarításait
és egy élet munkáját beleadva akár, értéket
kíván létrehozni egy családi ház felépítésével. Ezt az otthonteremtést a kormányzat
anyagilag is támogatja, mi pedig szakmai
oldalról, túllépve a bürokratikus akadályokon, az adminisztrációs terhek csökkentésével támogatjuk ezt a folyamatot, hogy
a résztvevők csak a minőségre tudjanak
koncentrálni. Ez egy koncepcionális paradigmaváltás: a jogkövető állampolgárok
jóhiszeműségét támogatjuk, az arculati kézikönyvekben elérhető pozitív példát eléjük
állítva. Ez a kiadvány kiindulópont a tervezők és a lakosság számára, amelyből mindenki megtudhatja, hogyan viselkedtek az
adott településen az ősei, és az miért szép
– lebontva a kémény, a kerítés, az oromzat
stb. szintjére −, még ha annak előtte ezt
nem is tudta megfogalmazni. A Fertő tó
nyugati oldala a legjobb példa arra, hogy
nem kell ahhoz egy túlburjánzó jogszabályi
környezet, hogy valaki helyesen viselked-

jen egy adott építészeti környezetben. Ebből kiindulva egy helyi szinten összeállított
kiadvánnyal is az igényesség irányába lehet
befolyásolni a szereplőket. Ez a társadalom
szempontjából is sokkal egészségesebb folyamat, hiszen saját értékeit megismerve
sokkal könnyebben tud azokhoz igazodni.
Az, hogy ehhez milyen egyéb intézményi
átalakításra lesz szükség, például a főépítészi rendszerben, újabb mérföldkő lesz
ebben a folyamatban.
K. J.: Amikor az önkéntes jogkövetésről
beszélünk, akkor általában azt a cinikus
megjegyzést kapjuk, hogy a magyar emberek erre teljesen alkalmatlanok. Engem
azonban inkább lelkesít ez az alapvetően
szabadságpárti rendelkezés. De a kérdésre a válasz: igen, a település előírhatja
a kötelező konzultációt. A főépítész definiálja az egyes területi egységeket, és az
arra vonatkozó arculati szabályozást. Ezt
háromféleképpen teheti meg: a településrészeket sorolhatja védett, kiemelt vagy
egyéb zónába. Az egyéb területen csak
tilthat rendeleti szinten, például anyagot és színt. A kiemelt területeken tilthat
− anyagot, színt, tetőgeometriát, növényeket, kerítéstípust, melléképületeket…
stb. −, de nem írhat elő kötelezően alkalmazandó tételeket. A kötelezés ugyanis
anyagilag kompenzálandó lenne, hiszen
befolyásolja a ház költségvetését. Például egy kötelezően előírt téglaburkolat
sokkal költségesebb műszaki megoldás,
mint mondjuk a vakolat. A védett területen azonban már tilthat is, és elő is írhat.
Ha előír, akkor ahhoz az önkormányzati
büdzséből kompenzáció jár. Fontos szempont az is, hogy ezeknek a területeknek
a százalékos aránya nincs meghatározva.
Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy filozófiájában is különbözik a településképi
alapokon nyugvó és arculati kézikönyvekkel, szemléletformálással is operáló
szabályozás az előző rendszertől, hiszen
itt nem egy kidolgozott tervre mondja
a főépítész adott esetben, hogy nem felel
meg az elvárásainak. Előre megmondja,
hogy milyen szempontokat kér kötelezően
figyelembe venni, és az arculati kézikönyv
alapján tovább sugalmaz, példákat mutat.

› Cs. B.: Az, hogy csak a bejelentési eljárásokon kívül marad meg a településképi véleményezés rendszere, főépítészi szempontból visszalépésnek tekinthető, hiszen az az
engedélyezési eljárás megnyújtása nélkül
adott hozzá pluszértéket a konzultált tervekhez. Tapasztalatom szerint legtöbbször ezt
felismerve az építtető is örömmel távozott a
főépítészi egyeztetésről, hiszen sokszor éppen az ő költségeit kímélő megoldásokra kapott javaslatot, vagy éppen többletkiadást

nem jelentő olyan módosítások kerültek a
tervre, amelyek az utcakép szempontjából
nagy jelentőséggel bírnak. Az új rendszerben
mind a bejelentésnél, mind pedig az engedélyezésnél kötelező lehet a konzultáció?
K. J.: Igen, de nem fordulhat elő, hogy ez
időben meghosszabbítsa az eljárás folyamatát. A főépítész csupán információt
szolgáltat a lehetőségekről, az adott zóna
által meghatározott igényekről, a kompenzáció módjáról. Természetesen a bejelentésen kívüli eljárásokhoz kapcsolódóan,
mint a településképi véleményezésköteles
engedélyezés, megmaradnak a főépítész
jogosítványai. Újdonság viszont, hogy
miután az arculati kézikönyvet az önkormányzat normatív határozattal fogadja el,
egy tervtanácsi ülésen senki sem képviselhet attól különböző álláspontot. Ezzel egy
olyan tiszta helyzet áll elő, melyben egy
beruházó előre láthatja, milyen építészeti
attribútumokat vár el tőle a tervtanács.
A főépítész hatványozottan fontos ebben
a rendszerben. Fölkészült embernek kell
lennie minden szempontból: a jogismeret
mellett kell hogy legyen egy víziója a településről, amit meg kell tudni osztania a
döntéshozókkal és a lakosokkal. Ismételten aláhúzom, hogy a társadalmasítás nagyon komoly pillére ennek a rendszernek.
A főépítészi hivatás fölértékelődik, de fokozott követelmények is megfogalmazódnak
a képességekkel szemben, ezért már rövid
távon a képzési és a továbbképzési rendszeren is változtatni kell. Ebben a Miniszterelnökség komoly szerepet fog vállalni.

› S. F.: Mi lesz azokkal a településekkel, ahol
nincs főépítész?
F. Zs.: A főépítészi hálózaton belül az állami főépítészi rendszer államilag kontrollált minőségbiztosítást ad. Ez hathatós
segítséget tud nyújtani a főépítészi poszttal és a feladatkörrel, a feladatokkal kapcsolatban érdeklődő önkormányzatoknak,
amelyek nem tudják megengedni maguknak az állandó, főállású főépítész jelenlétét. Hosszú távon azonban az a cél, hogy
mindenhol legyen főépítész.

› S. F.: A településkép, az építészeti minőség – amely kultúra is – nem írható le
teljes mértékben a településképi rendelet normatív szabályozásával, mint ahogy
a HÉSZ-ek gyakorlatában is ez volt az
egyik alapvető hiba. A bejelentési eljárás
során akkor sincs a főépítésznek lehetősége véleményt mondani, ha nyilvánvalóan rossz a terv?
F. Zs.: A bejelentés pillanatában nincs.
Megfogalmazhatja, hogy mit szeretne látni, de ha az önkéntes jogkövetés
során ezt nem veszi figyelembe az épít-

tető, akkor nincs mit tenni. Amennyiben
a ház nem felel meg a helyi településképi rendeletben foglaltaknak, akkor az
szabálytalan építésnek minősül. Ha már
a tervek sem feleltek meg, akkor a tervező a felelős.

› Cs. B.: Mi történik abban az esetben, ha
a bejelentési eljárást követően valami egészen más épül meg?
F. Zs.: Az előkészítést, majd a konzultációt
követően a főépítész érdekérvényesítési
lehetősége a településképi kötelezés, mely
milliós nagyságrendűvé nőtt, és ismételhető. Ugyanakkor természetesen már az
építés folyamatába is be lehet avatkozni.

› S. F.: Ha tudjuk, hogy égetett agyagcserepet
szeretnénk látni egy adott zónában, de csak
a tiltás eszközével élhetünk, akkor egy több
százas listát kell mellékelnünk?
K. J.: Igen és nem. A terület besorolásán
múlik. Ha védett területről van szó, akkor
közvetlenül előírható a kívánt anyag, ha
azonban nem védett a terület, akkor marad a hosszú lista. Ugyanakkor ez utóbbi
esetben a társadalmasítás során kialakulhat egy polémia, melyben a főépítész
megfelelő kommunikációs képességére is
szükség van…

› Cs. B.: Mi az, ami egy ilyen kézikönyvnél szabványosítható? Hogyan zajlik majd az elkészítése? Amennyiben egy önkormányzatnak segítségre van szüksége, kap-e állami segítséget?
F. Zs.: Igen, lesz támogatás. Ennek pontos
mechanizmusai kidolgozás alatt vannak.
A nyáron készült minták alapján megvizsgáltuk az összeállítás menetét, valamint
hogy mi az, ami ebből központosítható, és mi
az, ami jogszabályban megfogalmazható.
Elsősorban minőséginek kell lennie ennek
a kiadványnak, ellenkező esetben nem
lehet minőségi elvárásokat támasztani
a megbízó felé sem. Minden önkormányzat kap a Miniszterelnökségtől egy útmutatót, mely lépésről lépésre tartalmazza
a tennivalókat: ha nincs, akkor hogyan
válasszon főépítészt, hogyan válassza ki
a stábot, milyen kvalitások szerint keressen munkatársakat, hány munkaórát kell
hozzárendelni a folyamatokhoz, hány darab fotó kell a szerkesztéshez… A főépítész választja ki a megfelelő ábraanyagot
a meglévő adatbázisból, a hiányzót pótolja. Mind a végső anyagok összeállításában,
mind az előkészítésben a Miniszterelnökség és a Lechner Tudásközpont hathatós
segítséget fog nyújtani. Ezt megígérjük.

› Cs. B.: A társadalmasítás mit jelent az arculati könyv esetében, és mit a módosításra
vonatkozó ügymenetben?

K. J.: A bürokráciacsökkentés és intenzív társadalmasítás ebben az esetben
nagy vonalakban azt jelenti, hogy az
államigazgatási szerv gyorsan, tíz nap
alatt véleményez, ugyanakkor a lakossággal való kapcsolattartásra szánt idő
jelentősen megnő az eddigiekhez képest.
Ez azonban minőségi csere! Az akció indulását közterületen elhelyezett nagyméretű hirdetőfelületen kell megjeleníteni, nem lehet eldugni a váróban a hűtő
mögé… Induláskor lakossági fórumot
kell tartani, ha van honlap, külön fülön
elérhetővé kell tenni ezt a témát, és véleményezési lehetőséget kell biztosítani,
a tervezetet folyamatosan letölthető formában a főoldalon kell megjeleníteni…
Erre rímel valamennyi további munkafázis.
› Cs. B.: Ellenőrzik, hogy a véleményeket
figyelembe veszik-e?
F. Zs.: A választott testületek a demokratikus rendszerekben politikai tőkéjüket
kockáztatják, ha nem hallgatnak a polgárok szavára.

› Cs. B.: Hogyan kell mindezt elképzelni a HÉSZ
és a településképi rendelet függvényében?
K. J.: Első lépés az arculati kézikönyv, társadalmasítva, közérthetően rögzítve. Ezt
követi a településképi rendelet. Végül
a HÉSZ, ami nem mondhat ellent a településképi rendeletnek, másrészt a rendelet által használt fogalmak nem ismétlődhetnek benne: amint egy beépítési módra
való utalást a rendelet mondatokba szed,
azt a HÉSZ az építési vonallal, övezeti besorolással, a beépítési mód meghatározásával pontosítja.

› Cs. B.: A teljes jó szándék és jóhiszeműség
mellett is lehetnek értelmezésbeli különbségek például egy saroktelek esetében az
előkert-oldalkert meghatározásában. Ebben
eddig a hatósággal való egyeztetés döntött,
vállalva a felelősséget. Bonyolultabb esetekben a megrendelők és a tervezők is sokszor inkább hatósági engedélyért folyamodnának az esetleges pereskedésektől való
félelmükben. A bejelentési eljárásban van
mód a hatósággal történő egyeztetésre?
K. J.: Megint csak a főépítészi tevékenység minőségbeli kérdése, hogy a főépítész
ért-e ezekhez a dolgokhoz. Ezen a szakmai
szemponton túl most is létezik az a lehetőség, hogy az építtető hivatalos tájékoztatást kér a jegyzőtől a helyi rendeletek
vonatkozásában.

› S. F.: Lesz-e lehetőség a paraméterek,
településképi követelmények egyedi meghatározására, az illeszkedés szabályának
érvényesítésére? Hiszen ahogyan egy belOrszágépítő 2016|04

városi szövetben sem lehet érvényes minden
telekre egy általános normatív szabályozás,
ugyanúgy egy településen sem lehet minden
egyes telekre érvényes településképi paramétereket megalkotni.
K. J.: Nem lesz, de lényeges különbség a
HÉSZ-ekhez képest, hogy a településképi
rendeletet könnyen, gyorsan lehet módosítani. Amíg a HÉSZ módosítása hosszú
időt és pénzt felemésztő folyamat volt, addig ezeknek a rendeleteknek a felülvizsgálata, finomhangolása, módosítása helyben
marad. Az államigazgatási szervek közül
csak az örökségvédelem, az állami főépítész, az arculati kézikönyvek esetében
a Kamara vonódik be. Véleményez továbbá a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a légvezetékek és a hírközlés miatt, és
a tájképvédelem, de ők sem vétózhatnak,
csak javasolhatnak. Egy tíznapos úgynevezett állami főépítészi eljárás keretében
végigfuttatható minden, ha a testület és
a lakóközösség is úgy dönt, hogy módosításra van szükség. Ha kiderül például,
hogy egy rossz döntés miatt már túl sok
a sárga ház, akkor a meglévő szabályozás gyorsan és alacsony költségvetéssel
javítható. Ráadásul ebben az eljárásban
kitapintható előnye lesz egy állandó főépítésznek. Fontos, hogy a települések érzékeljék, hogy működésüknek és jövőjüknek
meghatározó szempontja a minőségi épített és természeti környezet.

mek a rendszerben, amelyek kiszolgáltatják a beruházót, a fejlesztőt és az építtetőt
egy bizonytalan, elhúzódó folyamatnak.
Sok jogos, de sok alaptalan panasz is érte
a tervtanácsi rendszert, melyben a változó személyi összetétel kiszámíthatatlanná
tette a folyamatot. Ezek a tapasztalatok
vezettek oda, hogy az egyedi elbírálás lehetőségét koncepcionálisan nem tudjuk
támogatni. Az arculati kézikönyv pont
arról szól, hogy közérthetően kommunikáljuk védendő értékeinket, megkímélve
a résztvevőket a paragrafusok zuhatagától. A didaktikus kézikönyvben a főépítész
adja meg a viselkedési szabályokat, melyhez egy kiegészítő, segítő jellegű lépés
a főépítészi konzultáció. Ha tervtanács
elé kerül a terv, akkor pedig az a cél, hogy
kizárólag e szabályok számonkérése, illetve ezek kiigazítása, pontosítása történjen
meg, minimalizálva a szubjektív elemeket.
A főépítész szerepének hangsúlyát ebben a folyamatban áttennénk ugyan az
előkészítés folyamatára, de a legfőbb célunk az építészet társadalmi jelenlétének
erősítése, valamint az, hogy a főépítész
személyében minden településnek legyen
jó gazdája.

F. Zs.: A kiszámíthatóság jegyében figyeltünk arra, hogy ne maradjanak olyan ele-

15 0 é v e s a Fő v á r o s i Á lla tés Növénykert
Az Állatkert 1866-ban nyitotta meg kapuit az
egykori Városerdő területén Xantus János
zoológus, etnográfus igazgatásával. Beöthy Mária építész az Állatkert 1980-as évek
óta folyó rekonstrukciójában részt vállalva
folyamatosan foglalkozik korszakokra bontott történetének ismertetésével. A 150 éves
jubileum alkalmával 2016. december 7-én a
Budapesti Városvédő Egyesület összejövetelén lehet meghallgatni az előadást.

Ezüst Ácsceruza
különdíja, 2016
– Beöthy Mária
Beöthy Mária építész az Ezüst Ácsceruza
különdíját veheti át 2016.december 8-án az
épített örökség népszerűsítésében folytatott
publicisztikai és közéleti tevékenységéért.

› S. F.: Lehet, hogy egy jó építésznek sokkal
jobb ötlet jut az eszébe, mint amit az adott
településképi rendelet megenged. Például
pont a sarokra akar egy rézfedésű gyönyörű
tornyot, noha az egész város cseréppel van
fedve. Ebben a rendszerben ezt nem szabad
neki, és a főépítésznek sincs egyedi elbírálási lehetősége. A rendeletben sem lenne szerencsés a telkenkénti paraméterek
megalkotása, mert visszaesnénk a HÉSZ-ek
túlszabályozottságába. Igényes építészetet
amúgy sem a rendeletek hoznak létre, hanem
a szereplők, akik részt vesznek a folyamatban.
› Cs. B.: Ha a társadalmat felnőttnek tekintjük, akkor a főépítészeket miért nem lehet
ebből a szempontból annak tekinteni?
K. J.: Jelen pillanatban a fő cél a kiszámíthatóság. Mellesleg a tervezet szerint egy
jó kezű építész zseniális megoldását gyors
rendeletmódosítással minden további nélkül át lehet majd vinni. Csak az kell hozzá,
hogy a település vezetése és a település
polgárai is akarják a változtatást. Ilyen
módon a településképi követelmények változása le tudja követni a település életének ritmusát.

HÍREK

Pro Architectura díj, 2016
2016-ban a Pro Architectura díjra az építészetben maradandót alkotók öt kategóriában, egyénileg és csoportosan is pályázhattak. A felhívást nagy várakozás előzte meg
szakmai körökben. Ezt a várakozáson felüli
érdeklődés és a jelentkezések magas száma is visszaigazolta. Az Építészeti alkotás,
az Építészeti közélet és oktatás, a Terv és
tervpályázat, az Építtető és a Kivitelező témakörökben összesen tíz miniszteri elismerést osztottak ki, melyekhez egymillió forint
összegű pénzjutalom, és az adományozást
igazoló oklevél járt.

Tekintettel napjaink bizonytalan
építésjogi környezetére, a szerkesztőség
vitaindítónak szánja a fenti beszélgetést.
A következő lapszámokban is foglalkozni
kívánunk az építésügy eredményeivel és
esetleges ellentmondásaival.
Várjuk olvasóink véleményét!

Idén Pro Architectura díjban részesült az
Építészeti alkotás kategóriában Győrffy
Zoltán, a debreceni Szent György római katolikus templom; Horváth Zoltán, a budakalászi Egészségház; Deák Zoltán, a kőbányai Szent László-plébánia átalakításában;
a Gereben Marián Építészek Kft. az egri,
és a Borterasz és Venyige SPA létrehozásában kifejtett építészeti-tervezői tevékeny-
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ségéért. Az építészeti közéletben és építészeti oktatásban elért kiváló eredményeiért
Dénes Eszter részesült Pro Architectura
díjban. A Hetedik Műterem Kft.-t a soproni Várkerület megújításához kapcsolódó
építészeti tervezés és tervpályázatok területén elért kiváló eredményeiért díjazták. Az
Építtető kategóriában Visegrád Város Önkormányzata Visegrád városközponti fejlesztésének megvalósításáért, Füzér Község
Önkormányzata a füzéri vár megújításáért
kifejtett tevékenységéért részesült a díjban.
Áts Géza a budaligeti családi villaépület és
számtalan kiemelkedő építészeti alkotás
megvalósításában közreműködő kivitelezőként, építési projektvezetői és műszaki
ellenőri tevékenységéért, Kolyankovszky
István pedig a kiemelkedő építészeti alkotások megvalósításában közreműködő kivitelező, kőfaragómesterként kifejtett tevékenységéért kapta meg a miniszteri elismerést.
A Kós Károly Egyesülés-tag Triskell építésziroda vezető tervezőjeként Horváth Zoltán
több mint két évtizede végez elkötelezett és
kitartó településfejlesztő, főépítészi és tervezői tevékenységet, melynek valódi esszenciájaként valósult meg az általa tervezett
épület Budakalászon. Az indoklás szerint „az
Egészségház különleges alkotás Budakalász
egyik értékes, központi területén. A hajdani
kút köré szervezett épület nemcsak a település közösségi életének új terét, hanem a
történetének folyamatosságát jeleníti meg.
Az Ófalu házainak léptékében kialakított
két épületszárny jó aránya, az összekötő
előcsarnok tornácot idéző tömege, a középület humánus léptéke, emberközeli részletképzése, természetes, a helyre jellemző
anyaghasználata okán az épület hamar a
közösség kedvelt helyévé vált.
Környezetére kiható erős térszervező kisugárzása új közterülettel ajándékozta
meg Budakalász lakosait, példát mutatva
abban, hogy egy középület miként merít a
hagyományból, miközben átértelmezve azt
a mai életnek megfelelő építészeti alkotást
és környezetet hoz létre.”
Dénes Eszter építész, az Országépítő felelős szerkesztője esetében a zsűri kiemelte:
„Kivételes dolog az, ha valaki a tudomány

és a művészet, nevezetesen a bölcsészet
és építészet nyelvét egyszerre gyakorolja.
Dénes Eszter építészmérnökként és publicistaként teszi mindezt fiatal lendülettel
és kifogyhatatlan energiával. Házat tervez,
szakmai közéletről ír, építészeti újságot,
útikönyvet szerkeszt, kistérségi közösségszervező munkát vállal. Magas színvonalon
elkészített, a hely szellemét tükröző tervezési munkái mellett mind a nyomtatott, mind
az internetes sajtóban rendszeresen publikál, írásainak holisztikus, igényes szemlélete
az építészet szakmai és közösségi alapját
erősíti. Kiemelkedő munkát végez Dévényi
Sándorral és a szerkesztőbizottsággal
a negyedszázados múltra visszatekintő
Országépítő folyóiratban, nagy energiát fektetve annak megújításába.”

Év homlokzata, 2016
A Baumit által meghirdetett Év homlokzata
pályázat keretében a szakmai zsűri (Jánosi
János, Máté Klára, Vidor Győző, dr. Tari
Gábor, Vadász Bence) választotta ki az öt
kategória győzteseit: családi ház kategóriában Dankó Kristóf móri, társasház
kategóriában a Benczúr–Weichinger Studio
budapesti épülete, középület kategóriában a Teampannon Kft. Belvárosi Campus,
műemlék kategóriában a fővárosi Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (Tündérpalota,
Műép Építőmérnöki Kft.) pályázata bizonyult a legjobbnak. Családi ház kategóriában
a zsűri különdíját kapta többek között Füzes
András, Tahitótfalura tervezett munkájáért,
valamint a DNS-Műterem (Dénes György)
fonyódi nyaralója.
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A 2016 | 04-es lapszám szerzői:
Csóka Balázs (1979)

Ferenc Attila (1974)

Pintér Tamás János (1972)

Építész (BME, 2005), Kós Károly Egyesülés Vándoriskola (2014). Mesterei: Litkei Tamás, Turi Attila, Salamin
Ferenc. Budajenő főépítésze (2015−), Az Év vályogháza
díj (2013) birtokosa, az Országépítő folyóirat szerkesztője.
A Pécsi Tudományegyetem DLA hallgatója.

Építész (BME, 1999), Kós Károly Egyesülés Vándoriskola (2001). Mesterei: Dévényi Sándor, Ekler Dezső,
Ertsey Attila, Farkas Gábor, Krizsán András, Makovecz
Imre. A Vándorépítész Kft. tagja.

Építész, Ybl Miklós Főiskola (1995), szakmérnöki diploma (YMMF, 1997), Mesteriskola XVI. ciklus (2002).
Munkahelyek: N&n építésziroda (1994), Fehérvári és
partnerei építésziroda (1995), Inarchi építészműterem
(1997), Dóm építészműterem (1998), Fülöp és Pintér
Építészműhely (1999), MCXVI Építészműterem (2002),
jelenleg az Unitef 83 Zrt. vezető tervezője. BMGE Középület-tervezési Tanszék, külső korrektor 2007. Díjak:
Pro Architectura díj (2007, 2013), ICOMOS díj (2013),
Szendrői Jenő-díj, Molnár Péter-díj (2012).

Grátz Antal (1962)
Dénes Eszter (1978)
Építész, BME Építészmérnöki Kar (2012), PPKE BTK
francia szak. A DNS Műterem társalapítója, 2013-tól
az Országépítő felelős szerkesztője. Rendszeresen
publikál építészeti témában különböző folyóiratokban
és online felületeken. Pro Architectura díj (2016).

Dévényi Sándor Habil. DLA (1948)
Kossuth-díjas építész, akadémikus (MMA). BME (1973),
műemlékvédelmi szakmérnöki képzés (1978–80), MÉSZ
Mesteriskola (1980–82). Munkahelyek: IPARTERV
(1973−75), Baranyaterv (1975−80), Pécsiterv (1980–87),
Pécsi Építész Iroda Kisszövetkezet (1988–91), Dévényi
és Társa Építész Kft. (1991–). A Kós Károly Egyesülés
alapító tagja, 2009-től igazgatója, a PTE habil. egyetemi
tanára. A Magyar Művészeti Akadémia alelnöke (2014–),
az Országépítő folyóirat főszerkesztője (2013–).
Ybl-díj (1998), Pro Architectura díj (1994), Kossuth-díj
(1999), Magyar Művészetért díj (2012).

Építész, BME Építészmérnöki Kar (1988), Örökség Népfőiskola (1987–93). Munkahelyek: Makona (1988–90),
Kaposterv (1990–96), magántervező (1996–), Téridő
Műhely Kft. alapító tag (2011, Kresz Andreával). Vendégtanár népművészet témakörben a kaposvári Zichy
Mihály Iparművészeti Szakközépiskolában (2008–).
A pesthidegkúti Magyar Hagyomány Műhelye tanára.
Mesterei: Molnár V. József, Makovecz Imre, Pap Gábor,
Makoldi Sándor.

Jánosi János (1966)
Ybl- díjas (2014) építész. 1987-ben végzett az Ybl Miklós
Műszaki Főiskola Építéstudományi Karán, 1992-ben a
BME Építészmérnöki Karán államvizsgázott. 1987−1990ig a Makona, 1990-től a Kvadrum építésziroda munkatársa, ez utóbbinak egyik alapító tagja. 1990−1995-ig,
majd 2002−2007-ig Aszód, 2001-től Szada főépítésze.
Az Országépítő folyóirat szerkesztője. Pro Architectura
díj (2013).

Erhardt Gábor (1974)

Müller Csaba (1961)

1998-ban diplomázott a BME Építészmérnöki Karán,
majd a Kós Károly Egyesülés vándorépítésze volt. 2002
óta az AXIS Építésziroda Kft. munkatársa. Tervezési
munkái (új borászati épületek építése, műemléki épületek felújítása) Tokaj-Hegyaljához kötik. 2012-ben az
AXIS tagjaként Kós Károly-díjat kapott. Több építészeti
témájú publikációja jelent meg a Magyar Építőművészet,
a Borbarát Magazin és az Országépítő folyóiratban.

Építész (Ion Mincu Építészeti és Városépítészeti Egyetem, Bukarest, 1989), Kós Károly Egyesülés Vándoriskola
-diploma (1996). Mesterei: Zsigmond László, Kampis
Miklós, Lőrincz Ferenc, Makovecz Imre. 1997-ben megalapítja a kolozsvári Opeion tervezőirodát, munkatárs
Makovecz Imre erdélyi munkáiban, 2000−2006,
2008−2013. A kolozsvári Műszaki Egyetem óraadó tanára (2000−2006, 2008−2013), az Országépítő Kós Károly
Egyesülés alapító tagja.

A LAPOT TERJESZTIK:

Simon Viktória (1973)
Építész, BME Építészmérnöki Kar (1997), Mesteriskola
XVI. ciklus (2002), DLA-fokozat (2009). Munkahelyek:
Benczúr & Partner Kft. (1997–99), Atlant Kft. (1999–
2002), LINT Kft. (2002), Peity és Simon Kft. (2002–),
Feilden Clegg Bradley Architects LLP (2005–2007), jelenleg az Unitef 83 Zrt. vezető tervezője. BMGE Urbanisztikai Tanszék, külsős konzulens (2007–2008).

Sulyok Miklós (1958)
Művészettörténész, akadémikus (MMA Művészetelméleti Tagozat, 2014). A 2002-es Velencei Építészeti Biennále
kurátora. Szakterülete a Miskolci Építészműhely története, ebben a témában tartotta akadémiai székfoglalóját
2015-ben.

Terdik Bálint (1978)
Építész, BME Építészmérnöki Kar (2003), KKE Vándoriskola-diploma (2009). Mesterei Kőszeghy Attila, Sáros
László, Turi Attila, Salamin Ferenc és Makovecz Imre.
2006-tól a Triskell Kft. munkatársa.

A Kós Károly Egyesülés örökös tagjai:

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

Kálmán István | Kampis Miklós | † Makovecz Imre

Éghajlat Könyves Kávézó (1117 Bp., Karinthy Frigyes út 9.)
Fehérlófia Könyvesbolt (1084 Bp., József utca 8.)
FUGA Budapesti Építészeti Központ (1052 Bp., 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.)
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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. |

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

www.soregimester.hu

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

ÉPKOMPLEX Kft.
ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS

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

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

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

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

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

VeszprémBer Zrt.

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

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

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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