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E lapszámunkban két, a Kós Károly Egyesülés és a Vándoriskola életében meghatározó
személyiséget köszöntünk születésnapja alkalmából.
Az idén 80 éves Kálmán Istvánnal Zsigmond Ágnes és Zsigmond László készített interjút.
„Kálmán István (…) folyamatosan tanít és tanul. Gyökereit látszólag magába a tudásba
eresztette, ezért mindenütt egyformán otthon van, mindenből levonja a maga számára
fontos tanulságokat, amelyek beépülnek abba a sajátos Kálmán-féle tananyagba, amelyet továbbad konferenciákon és kocsmákban, főiskolákon és munkahelyi értekezleteken. A gondolatok gyakorlati próbájaként egy szocialista agyrémből virágzó vállalatot
teremtett, szervezett iskolát, egyesülést, újságot, könyvkiadást. Független, öntörvényű
lényével máris észrevétlenül továbblibben, mihelyt ösztönzésére valami létrejön és működik, de jelenléte alig észrevehető, leginkább egy belső hiányérzetet ébreszt fel a környezetében, s arra késztet, hogy gondolkodjunk mi is. Tanuljunk és tanítsunk. Vállaljuk
emberi sorsunkat, ahogyan ő” – írta róla húsz évvel ezelőtt Gerle János, egykori főszerkesztőnk, aki éppen az idén lenne 70 éves...
Sáros László Makovecz Imre magán-mesteriskolájának első hallgatója volt, Gerle
Jánossal együtt. Kezdettől tagja a Kós Károly Egyesülésnek, szigorú és meghatározó
mestere a Vándoriskolának. Építészet, fotózás, főépítészség, tanítás, szakmai közélet – mindez a pályakezdéstől fogva folyamatosan motiválja. Kérésére, rendhagyó
módon, saját maga írta meg köszöntését. Ez alkalomból született akrosztichonjának
nagy örömmel adtunk helyet a lapban.
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Fotó: Babai István

IN T E R JÚ HOR VÁT H A NDR Á S F ŐÉ P Í T É S S Z E L

Horváth András (1956)
1975–1980 BME Építészmérnöki Kar
építész, településtervező
vezető tervező
1980–
1988–
1993–
1994–
1996–

Dél-dunántúli Tervező Vállalat,
tervező
Dél-dunántúli Tervező Vállalat,
műteremvezető
PÉCSITERV Rt., műszaki igazgató
PÉCSITERV Rt.,
megbízott ügyvezető igazgató
Horváth és Patartics
Építész Iroda Kft.

1999–
2007–

Paks város, főépítész
Dél-dunántúli Építész Kamara, elnök

Dénes Eszter

1990
1999, 2012
2010
2013

Év Lakóháza miniszteri dicséret
Év Háza díj
Év Főépítésze díj
Paks város Pro Urbe díja

› Közel két évtizede Paks főépítésze. Eredményes tevékenységét, amely jelentősen
elősegítette a város arculatának formálását, a szakma 2010-ben az Év Főépítésze
címmel, Paks város közössége 2013-ban
Pro Urbe díjjal ismerte el. Gyakorló építész, pécsi irodáját Patartics Zoránnal
alapította, főépítészi tevékenységének
mégsem szülővárosa lett a színhelye.
Hogyan került Paksra?

MASTER ARCHITECTS
ANDR ÁS HORVÁTH

Based in Pécs, successful architect András Horváth has served as the Master Architect of Paks for more than two decades. The proposed enlargement of the
Paks Nuclear Power Plant indicates a new phase of development for the town, which is getting prepared for the significant investment under the direction of the
Master Architect. One of the most important aspects ahead of the expected significant growth of population and the arrival of approximately 10 000 construction
workers is the development of residential housing and the network of institutions. In the context of this preparatory project, tenders were announced for the
renovation of the city centre and an urban planning ideas competition for the residential area on the northern side of Pollack Mihály Street. Today, the main street
of Paks lacks the community spaces characteristic for most small European towns. Wishing to address this need, we proposed to create a system of community
spaces around the town hall and other institutions of educations and culture that would provide appropriate venues for various communal events. Investment is
focused on a dynamically changing segment, with different demand for each period, making the challenge complex and difficult.
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Egy ott élő barátom, Klenk Csaba biztatására pályáztam meg a város által meghirdetett főépítészi pozíciót. Csak mint
átutazó ismertem addig Paksot, és családi kötődésem sincs a területhez. Sorsom
egyik szerencsés eleme, hogy belevágtam. Ugyanakkor sajnálom, hogy Pécsen
nem tudom a tapasztalataimat hasznosítani, de így adódott.

› Megbízott főépítész immár tizennyolcadik
éve, mellette sikeres irodát visz Pécsen,
nem mellesleg a Dél-dunántúli Építész
Kamara elnöke. Manapság szinte csak teljes
S á r göd ör t ér i pr é s há z a k . Fot ó: B a b a i I s t v á n 

munkaidős hivatali állásokat hirdetnek
e téren, pedig felmérhetetlen előnye van
egy tervezői háttérrel rendelkező főépítésznek a település szempontjából.
Az, hogy nem közalkalmazottként végzi
az ember a munkáját, ebben a szituációban tartást ad: van egy biztos háttér, így
minden helyzetben könnyedén vállalhatja
a szakmai véleményét, vélt vagy valós elvárások irányába tett esetleges görcsös

megfelelési kényszer nélkül. Ez utóbbi
sajnos gyakran hibákhoz, vagy éppen
tehetetlenséghez vezethet. Amennyiben
a tanácsomat nem fogadják el, békében
el lehet válni egymástól. Ugyanakkor az
évek során rá kellett jönnöm, hogy ez
nem ilyen egyszerű. Az ember ugyanis
kötődni kezd a településhez, ami lassan
beépül a gondolataiba, és nem szeretné
csak úgy otthagyni a megkezdett mun-

Főépítészek


Deák Jozefa egykori háza
(S z enic z e y -k ú r ia) mű emlék f elú jít á s a ,
bővítése a városi múzeum számára.
É p í t é s z e t : K a r á c s o n y Ta m á s ,
Kern Orsolya, Boór András, 2016
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nám, hogy a kisebb településeken állami
támogatással foglalkoztassanak főépítészt, akinek széles körű tevékenységébe az is beletartozik, hogy megtervezi a
buszmegállót, a templomtorony festését,
vagy Juli néni gazdasági épületét. Hozzáértő módon tud a kérdésekre választ
adni, és segít a helybelieknek. Sajnos
a közösség tudásán alapuló építkezés,
amely hagyományosan alakította a települések rendjét, mára elveszett. Csak az
önálló érdekek mentén épül bármi, ritka,
hogy a feladatot átgondolva valami jó és
értékes szülessen. Ugyanakkor, ha ezek
az emberek egy főépítésztől segítséget
kapnának, saját tapasztalatomnál fogva
úgy gondolom, hogy más szempontokat
is figyelembe vennének, sőt, áldozatokat
is hoznának érte. Általában csekély növekedést látunk vidéken, sokszor inkább
felépítenek valami újat a falu szélén,
mint hogy a régit rendbe tegyék. Szétesik
a településszerkezet, rengeteg az elhagyott ingatlan. Ez olyan mérhetetlen kárt
okoz anyagilag és szellemi téren, hogy
sokkal többet kellene ezzel a problémával foglalkozni.

kákat sem. Nekem azonban szerencsém
volt: Pakson konstruktívan állnak hozzá
a városfejlesztéshez, kíváncsiak a szakmai véleményekre, nemcsak az enyémre,
hanem másokéra is. A megbízásos főépítészi pozíciót nagyon jó konstrukciónak
érzem abból a szempontból is, hogy az
ember mögött van egy aktív tervezési
gyakorlat és háttér, amit én számtalan
módon látok hasznosulni, a főépítészi
munkám során. E tevékenység egyik legszebb része, amikor a személyes konzultáció alatt tervezési tapasztalatunknál
fogva pozitív irányba mozdítjuk a dolgok
alakulását, jobbá tesszük valaki otthonát,
hasznosabbá a megépített szerkezetet.
Ez olyan inspiráció, ami nélkül talán nem
is lenne szabad főépítészi munkát végezni.

› A szakmát megosztja az a kérdés, hogy tervezhet-e egy főépítész az általa felügyelt
területre. Ön mit gondol erről?
Elvi szinten elfogadhatónak tartom, hogy
egy főépítész a saját településére tervezzen. Ugyanakkor én nem tervezek Paksra. Megbízotti pozíciómnál fogva kínosan
ügyelek arra, hogy senki ne vádolhasson
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› Mi volt az első fontosabb főépítészi döntése Pakson?

azzal, hogy magamnak szerzek munkát,
vagy saját piaci érdekeimet képviselem a
városban. Patartics Zorán Ybl-díjas építésszel közösen visszük pécsi irodánkat.
A tizennyolc év alatt neki volt ugyan néhány önálló megbízása, de természetes,
hogy a társamat sem hozhatom hátrányos helyzetbe. Úgy gondolom, egy Paks

méretű városban fontos, hogy a főépítész elsősorban a településhez kötődő
kollégákat hagyja érvényesülni, illetve
olyan tervezőket kapcsoljon a városhoz,
akik jó példát tudnak mutatni. Egy kisebb településen ugyanakkor magának a
főépítésznek is jó példát kell mutatnia.
Hasznosnak, egyben kívánatosnak tarta-

Bár nem volt nagy településtervezői múltam, főépítészi gyakorlatom meg egyáltalán nem volt, ösztönösen éreztem rá a
ma már fenntarthatóság néven a szakma
előtt is ismert és oktatott szemléletmód
néhány elemére. Kezdetben nehezen, de
meggyőztem a városvezetést arról, hogy
nem szabad egy települést fölöslegesen
növelni, és mindig csak olyan mértékű
fejlesztésbe szabad belefogni, amelynek
tényleges oka és indoka van. Tanácsomra a belterület növelése helyett egyfajta
hiánygazdálkodást folytatott a város:
azt a pénzt, amelyet egy városszéli új
telekbe és a hozzá tartozó infrastruktúrába fektettek volna, igyekeztünk a
város belterületén tartani a régi felújítása, vagy annak helyén új építés ösztönzésével. Kezdetben ugyan sokan panaszkodtak, hogy nehéz telekhez jutni,
az új szemléletnek ugyanakkor hamar
látványos eredménye lett. Mára egy jó

általános állapotú, intenzíven lakott várostestről beszélhetünk Paks esetében.
Mindeközben elkerültük, hogy nagy
áldozatok árán mindentől távol eső területekhez fölöslegesen közműveket és
közszolgáltatást biztosítson a város.
E városfejlesztési politika működőképességét igazolja a helyi ingatlanok
Péccsel vetekedő magas ára, és a töretlen építési kedv.

› A paksi atomerőmű tervezett bővítésével
újabb fejlődési szakaszba lép a város. Milyen feladatokra kell felkészülni?
A paksi városfejlesztési elképzelések
során két szcenárióval számoltunk az
atomerőmű kapcsán: egy lassú leállítási
folyamattal, amely egy jelentős munkaadó kiesésével is járt volna, vagy a bővítéssel. Amikor megszületett a döntés ez
utóbbi mellett, főépítészként meggyőztem a városvezetést arról, hogy aktív szereplőként előre fel kell készülnünk a fejlesztésből adódó feladatokra. Elsőként
számba kellett vennünk, mi is történik
majd az atomerőmű bővítése során az
építési területen kívül, ezért a tavalyi év

során telepítési tanulmánytervet készítettünk. Ebből kiderült, hogy a város és
a döntéshozók számára sem elhanyagolható következményei vannak már magának az építési folyamatnak is. A mintegy
6-7 millió köbméter föld és a beépítendő
anyagok szállításához megfelelő közúti
infrastruktúrára van szükség. A távvezetékek számára több kilométer hosszúságban 250 méter széles területsávokat
kell kiszabályozni, ami már tájképi jelentőséggel bír. Külön fejezetek foglalkoznak a lakhatás és az intézményhálózat
fejlesztési igényeivel, hiszen feltételezhetően a magyar mellett nagy számban
az orosz föderáció területéről érkező családos mérnökemberek fognak a városba
költözni már az építés ideje alatt. Közel
tízezer munkást kell ideiglenesen elhelyezni. Számukra biztosítani kell a városi
szolgáltatások igénybevételének lehetőségét. Minderre fel kell készülni. Ezért a
telepítési javaslat alapján most indul el
egy olyan szabályozásiterv-módosítási
folyamat, melynek keretében a város közel 40%-át kell újraértékelnünk, formálnunk és átformálnunk.
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› Egyedül fogtak neki ennek a jelentős tervezési munkának?
Egyelőre úgy tűnik, hogy ezt a feladatot
kizárólag Paks városa vette komolyan,
mert az atomerőmű-építkezés kapcsán
minden szerződés és kötelezettség kizárólag a konkrét építkezési területre vonatkozik. Paksnak azonban arra kell felkészülnie, hogy lesz egy pillanat, amikor
hirtelen mindenki meg akar mozdulni: az
építkezéssel kapcsolatba kerülő vállalkozások azonnal el akarják kezdeni a munkát, így az igények özönvízszerű áradata
mutatkozik majd telephely, lakáslehetőség, kiszolgálás, élelmezés és minden
egyéb vonatkozásban. Meg kell tennünk
azokat az előkészületeket, amelyek alapján a vállalkozók és a kormányzat is látni
fogja, hogy pontosan mi a feladat. Fontos, hogy azt kellő körültekintéssel, és ne
ad hoc módon oldjuk meg. Főépítészként
én ez utóbbitól igen féltettem a várost,
ezért nagyon örülök neki, hogy komoly
áldozatok árán, de elvégeztük ezt a megalapozó munkát mások helyett. Így jelenleg országos szinten mi tudunk a legtöbbet a várható folyamatokról.

› Ennek az átgondolt előkészítő munkának volt része az új városközpont-pályázat, és a Pollack Mihály út északi oldalára
kiírt, lakóterületre vonatkozó városrendezési ötletpályázat?
A városközpont közigazgatási, kereskedelmi és közösségi területeit, melyeket
a 70-es években, az első atomerőműépítkezés kapcsán alakítottak ki, át kell
gondolnunk, mert kinőtte őket a város,
szétfeszítik annak kereteit. Megváltozott
a közigazgatás, jelentősen növekedtek az
állami irányítási feladatok, így a kormányhivatalok területigénye is megnőtt. Az
igazgatás újraértelmezése mellett jó lenne pótolni azt, ami a 70-es években nem
sikerült: egy valóságos városközpont, és
a hozzá kapcsolódó megfelelő közterület
kialakítását. Most vizsgáljuk a pályázat
eredményeit és a lehetőségeket. Nagyon
óvatosan kell a döntéseket előkészteni,
mert nagyravágyó tervekkel könnyen beleszaladhatunk egy olyan megoldásba,
ami félbehagyott, emiatt rosszul működő
együtteseket eredményez. Éppen ezért
pontosan tudnunk kell, hogy az atomerőmű-építkezések kapcsán milyen po-

tenciálokkal fog rendelkezni a város, és
ténylegesen milyen központi épületekre,
milyen fejlesztések finanszírozására lesz
lehetőség. Azt is világosan látnunk kell,
hogy mire van igénye a városnak, milyen
formában szeretné ezeket a köztereket
és közintézményeket használni.

› Az építkezés idejére számottevően megnő ugyan a város lakossága, az új blokk
beindítását követően azonban csak a növekedés töredékével kell majd számolni.
Az olimpiai falvak és a világkiállítások
kapcsán világszerte gondot okoz az épületek újrahasznosítása és a funkcióváltás.
Kevés a jó példa. Főépítészként vannak
ezzel kapcsolatos félelmei?
Paks városa a várostestet csak olyan
mértékig fejleszti, amilyenre a normál
üzemmódban szükségünk van. Minden
olyan igényt, ami ezen felül van, részben
ideiglenes szálláshelyekkel oldjuk meg.
Amennyiben megépül az új Duna-híd,
a környező települések, köztük Kalocsa
városa is erősen érdekelt lesz abban,
hogy kapcsolódjon az atomerőmű-építkezéshez. Mi meghagyjuk ennek lehetőségét, hiszen az ezzel járó szükséges
fejlesztések hosszú távon az adott települést gazdagítják. Egy egykori katonai
vagy gazdasági épület alkalmas lehet
arra, hogy egy felújítást követően szállásépületként funkcionáljon, majd később
üzemi vagy szociális célokat szolgáljon.
Ez egy minden idősíkban dinamikusan
változó városfejlesztési kérdés, ahol minden egyes időmetszetben más az igény.
Ebben áll a nehézsége és a komplexitása.

› Minek alapján becsülték meg a várható
létszámot?
Nehéz volt erre vonatkozó adatokat szerezni, hiszen érthetetlen módon minden
titkosítva van, így alapvető kérdésekben
sem lehetett válaszhoz jutni. Sok esetben
nekünk kellett a mozaikokból használható
adatbázist alkotnunk. Mára azonban rendelkezünk azokkal a táblázatos adatsorokkal, amelyekből ki tudjuk számolni, hogy
az építkezés adott évében mennyi munkás
lesz jelen. Arra nézve sem kaptunk adatot,
hogy az orosz, illetve az alvállalkozó felek
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 Az egykori konzervgyár átalakításából született meg a Paksi Képtár új épülete.
Építészet: Kiss Gyula, Járomi Irén, 2007

részéről milyen létszámú és összetételű
csoportokkal kell számolnunk. Gondolok
itt átlagéletkorra, anyanyelvre, gyermekszületési rátára – ugyanis ezeknek a kérdéseknek egy sor szociális vonatkozásuk van.
Mára körbejártuk ezeket is. Ezek eredőjeként alakult ki az a modell, ami alapján kalkulálni tudjuk, hogy mikor, hol, és mekkora
létszámot kell elhelyeznünk. Nagyságrendileg 1500 fő körüli végleges lakosságnövekedéssel számolunk, ami elsősorban fiatal,
magasan képzett értelmiségiek betelepülését fogja jelenteni.

› Milyen mértékű a város felvevőképessége?
Feltétlenül csak koncentrált elhelyezésben
lehet gondolkodni?
Mintegy 800 lakás megépítéséről van
szó. Ezt a mennyiséget nem lehet magánépítkezésekkel vagy kisebb társasházakkal, foghíjtelkeken megoldani. A
komolyabb magánbefektetők már megmozdultak, jóval megelőzve a központi
döntéshozókat. Több mint 100 lakás
beruházásának indítása már folyamatban van. A lakásfejlesztésre vonatkozó
modell felállításánál számításba vettük a
fejlesztési területeinket, illetve a kisebb,
foghíjszerű meglévő épületek elbontásával adódó lehetőségeket. Ez a számítás
azt mutatta, hogy az igény felét, mintegy
400 lakást koncentráltan kell elhelyezni.
Erre alkalmas hely a Pollack út északi
oldala. Ez a terület a déli oldalon a lakótelephez, illetve egy társasházas kert-

városias beépítéshez, az északi oldalon
pedig egy hagyományosabb beépítésű
kertvárosias területhez kapcsolódik. Ennélfogva a település-központitól a magas igényszintű családi házas beépítésig
minden igényt ki tudunk elégíteni. A szabályozási tervben elébe megyünk ennek:
pontosan definiáljuk, hogy milyen sűrűségben, struktúrában és jelleggel kívánjuk létrehozni a tömb beépítését.

› Egy organikusan nőtt város fejlődése
sok évszázadot ölel föl, itt pedig most öthat évről beszélünk. A szocializmus idején
lakótelepeket ékeltek a városokba, a századfordulón számos, egyedi és egységes
hangulatú, az ingatlanpiacon értékálló
és keresett lakásokat és családi házakat
magába foglaló tisztviselőtelep született
ilyen elgondolásból. Elég, ha a Wekerletelepre gondolunk.
Szeretnénk, ha ez a terület nem egy több
vállalkozó által szétcincált, egyéni érdekektől vezérelt, és annak mentén tervezett történet lenne. Az a célunk, hogy
bizonyos nagyobb tömbök egységes építészeti gondolatot képviseljenek, melynek kiválasztásánál szempont az előre
mutató, igényes gondolkodás.

› Ehhez kapcsolódóan írták ki a Pollack
Mihály út északi oldalára vonatkozó ötletpályázatot?
Ennek a várostestbe beékelődő területnek a beépítéséről már negyven évvel ez-

előtt döntés született, de végül nem volt
rá szükség, így megmaradt kiskertnek.
Olyan mintaszerű beépítést kívánunk itt
létrehozni, amely megfelel mindazoknak a
szempontoknak, amelyek ma egy korszerű
lakóterületet jellemeznek. Ez utóbbiakat
megtaláljuk ugyan a nemzeti építészetpolitikai irányelvekben, de konkrét példákat
még nemigen láttunk rá. Bár az építkezés nem állami jellegű, a lakásfeltételek
megteremtése mégiscsak az. Magukat az
irányelveket is az állam jelölte ki, ezért
különösen fontos, hogy példát szolgáltassunk arra, hogyan kell hosszú távon fenntartható, korszerű lakásokat építeni.

› Ami az új városközpont ötletpályázatát
illeti, milyen tanulságokkal szolgált ez a település számára? A sajtóban arról lehetett
olvasni a beérkező pályaművek kapcsán,
hogy nem egészen azt az eredményt hozták,
amire számítottak.
Ha egy ötlet mögött olyan erős megfontolások és koncepció van, hogy összeáll
egy izmos egésszé, akkor egy bírálóbizottság örömmel ad első díjat. Amennyiben minden pályázatnál maradnak nyitott kérdések, akkor, bár első díjat nem
adunk ki, ez az eredmény is elfogadható,
hiszen ennek a pályázattípusnak nem
folytatása a tervezési munka vállalásba
adása. Az alapvető cél az, hogy a város
a konkrétabb tervezési programhoz kapjon muníciót. Való igaz, hogy az értékelt
megoldások egyike sem ad teljes egészé-
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részben pedig egy olyan új felfogású
városháza, amely a porta-lépcsőház
rendszere helyett sokkal inkább a valós
ügyfélszolgálat és a városlakókkal való
kapcsolattartás színtere.

› Kérdés, hogy ezeknek a funkcióknak a már
most is többközpontú városban hol lenne a
pontos helyük.

ben követendő megoldást, ugyanakkor
olyan fontos és új kérdéseket vetettek
fel, amelyeket a zsűri összefésülésre és
továbbgondolásra érdemesnek tart. Az
egyik irányzat egy nagy központi parkterület kialakítását javasolta, és egy új
pozícióba állított, a mostani városközponttól távolabb helyezett, teljesen új
hangsúlyt képviselő városközpontot
tervezett. Véleményem szerint ez utóbbi
akkor tud csak új központként funkcionálni, ha rövid időn belül, teljes egységként épül meg. Ez az elképzelés egy
nagy léptékű, érdekes városfejlesztési
gondolatot vetített elénk, ezért nagyra
tartottuk mint megoldást. Ehhez azonban nagyon erős várospolitikai döntésre
van szükség, ami mögött kormányzati és
egyéb befektetői garanciáknak kell állniuk. A másik véglet – persze voltak köztes megoldások, igényes, szép építészeti
gondolatok is −, hogy a városközpontot
a meglévő kisvárosi struktúrához illeszkedően kell megépíteni, és a tágas terek
helyett éppen a zártság és az intimitás
irányába kell haladni. Azt gondoljuk,
hogy a kettő között kell az optimumot
megtalálni. Ennek alapján dolgozzuk ki
most a szabályozási tervet, megadva
azokat a sarokpontokat, amelyek alapján a magán- és az állami építkezések is
haladhatnak majd.
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› Egy ilyen új városközpont felépülése,
amennyiben a megfelelő irányt sikerül kijelölni, hány éves programot jelent?
Ez nem egyik napról a másikra valósul
meg, hat-nyolc éves periódust ölel fel.
Már magánál az atomerőmű-beruházás
indulásánál is némi toporgás és csúszás mutatkozik. Nem nagyon volt még
rá példa a világban, hogy atomerőműberuházások az előre eltervezett időszak alatt be is fejeződtek volna. Az is
bizonyos, hogy az új városközpontra
vonatkozó igények inkább az építkezés
befejezéséhez közeli időszakban jelennek majd meg. Tény, hogy jelenleg nem
ez a legfontosabb feladata a városnak,
de tudnunk kell az irányt. Ugyanakkor
az intézményfejlesztések és a részleges
épületfelújítások iránti elvárás már ennél
korábban jelentkezhet. A lakosságnövekedésnek pozitív hatása lesz a város közösségi életére, és megnő az igény a közösségi létesítmények használata iránt.
A paksiak, csakúgy, mint az ide érkezők,
elvárják, hogy a lehető legjobb körülményeket biztosítsuk számukra minden téren. A magas színvonalú intézményi ellátásra ma is büszke a város.

› Magyarországon nincs jó kicsengése az új
városközpont fogalmának. E kifejezés hallatán mindenki a szocializmus alatt meg-

épült, torzóként megmaradt városrészekre
asszociál, amelyek általában erőszakos
beavatkozás eredményeként, a meglévő
szövet szándékos elsorvasztásával jöttek
létre, nemritkán félbehagyott fejlesztéseket hátrahagyva. Milyen veszélyeket rejt
ma egy ilyen projekt?
Először is nagyon pontosan fel kell
mérnünk a város potenciálját, hogy ne
befejezetlen, élet nélküli terek jöjjenek
létre. Paks már megélte egyszer ezt a
folyamatot, amikor a kis mezővárosban
egyszer csak megjelent az atomerőmű,
és megépült a lakótelep. A lakótelep és
a régi történeti belváros között félúton
kialakítottak egy új, az akkori politikai
berendezkedésnek megfelelő városközpontot tanáccsal, pártházzal és szállodával. Ez a maga módján mostanáig jól
is szolgált, de az új elképzelés szerint
a kormányhivatalok és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások helyét jelöltük
itt ki. Ma Paksnak van egy főutcája, de
nincs olyan közösségi tere, amelyet egy
európai kisvárostól elvárnánk. Éppen
ezért merült föl az az elképzelés, hogy
a városháza, az oktatási és a kulturális
intézmények súlypontjában létrehozzunk egy olyan közösségitér-rendszert,
amely méltó keretet ad a különböző városi eseményeknek, rendezvényeknek.
Ez részben egy közterületi megújítás,

Paksnak van egy központja a lakótelepen, egy a történelmi városrészben, és
egy a kettő között. Ha egy teljesen független negyedik alközpontot, immár főközpontot alakítunk ki, akkor már túlságosan szétesik a városszerkezet. Éppen
ezért most inkább úgy gondolom, hogy a
mostani közigazgatási központ vonzászónájában kell tartanunk az új fejlesztéseket. A központot funkciójában és területében is bővíteni kell, ez biztosítaná az
együttes jó működését.

› Ami az óvárost illeti, már most tapasztalható a CSOK-os lakásépítési láznak köszönhető sűrűsödés? Ráadásul mindez kiesik
a főépítész látóköréből az egyszerűsített
bejelentési eljárás miatt. Mi a paksi tapasztalat ezzel kapcsolatban?
Nincsen jó véleményem erről, kamarai
emberként a tűzvonalban perlekedek is
miatta, nem sok barátot szerezve kormányzati oldalon. Azt gondolom, hogy a
300 négyzetméteres bejelentési eljárás
alapvetően elhibázott. Ami a mértéket
illeti, a 300 m2-t már megemésztettük, de
az a fölötti területnél semmilyen életszerű indokot nem tudok arra találni, miért
kellene építési engedély nélkül, gyorsítva haladni. Gyakorló építészként soha
nem volt rossz tapasztalatom az engedélyezési folyamattal. A településképi
véleményezés a főépítészi jelenléttel
megtámogatva egyedül képviseli a helyi
közösséget, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ezért tartom nagy hibának, hogy a településektől elveszik a
véleményezés lehetőségét az egyszerűsített eljárásban. Tudomásul kellene venni,
hogy ha egy település foglalkozni akar a
településképével, akkor ezt a jogot nem
szabad elvenni tőle, ez az önkormányzatiság megsértése.

› Nem gondolja, hogy az idén megalkotandó településképi arculati kézikönyvek és
a hozzájuk kapcsolódó településképi rendeletek megoldják majd ezt a kérdést?
Nem gondolom. Az arculati kézikönyvet
önmagában jó műfajnak tartom. Ismerem
az előképül szolgáló ír Cork megyei példát,
valamint Krizsán András kiváló Balatonfelvidéki építészeti útmutatóját. Ugyanakkor ez nem más, mint egy segédlet, egy
közízlést formáló munka, amely, feltéve,
ha jól állítják össze, hasznos tud lenni.
Azt azonban mérhetetlen ostobaságnak
tartom, hogy 3200 magyar településnek
mindössze egy év alatt kell kézikönyvet
és rendeletet alkotnia – így fölösleges
és értelmetlen folyamatról van szó. Bizonyára lesz, aki megcsinálja ennyi idő
alatt, de annak kétséges a minősége… Aki
pedig nem készíti el, azt szankcionálják.
Úgy gondolom, hogy az arculati kézikönyv
egy közösségi műfaj. Kialakítása során el
lehetne indítani egy párbeszédet a településtervező szakma és a helyi közösség
között, értelmes eredményt remélve. Ezzel
szemben ez most csupán egy fölösleges
kényszer a települések életében. Az pedig,
hogy szétválasztják a településrendezést
és a településképi arculatot, egyenesen
merénylet a településtervező szakmával
szemben. Már jelenleg sem a rendezési
terv készítője működik közre feltétlenül
a rendelet megalkotásában. Ráadásul
a településrendezési terv és a településkép-védelmi rendelet különféleképpen
kezd zónázni. Ennek következtében szét
fog válni az, ami most a településrendezésen keresztül az övezetek kialakításával
úgy-ahogy struktúrát adott a településeknek. Amennyiben az övezetektől elválik a
településképi követelményrendszer, akkor
az egész úgy összekavarodik, hogy senki
sem fogja tudni, hová, mit kell csinálni. Ez
egy rosszul végiggondolt rendszer, amely
véleményem szerint bukásra van ítélve.

› Tart ön tervtanácsot Pakson? Van hagyománya az előzetes főépítészi konzultációnak, akár kisebb magánépítkezéseknél?
Pakson az egyszerű bejelentés megjelenéséig az volt az előírás, hogy minden
esetben szükséges az előzetes főépítészi

konzultáció, illetve a településképi vélemény. Jól kialakult ennek a rendszere,
a Paksra tervező kollégákkal szinte kivétel nélkül jó szakmai kapcsolatot ápolok.
A munkám legszebb részének tartom,
hogy a tervezési munka indításánál bábáskodhatom. Egy kicsit nagyobb rálátásom van a feladatra, annak lehetséges
megoldási irányaira, szükség esetén jó
irányba tudom terelni az elképzeléseket.
Viszontlátni egy ilyen tervet, majd az
épületet − a legjobb, ami egy főépítés�szel történhet. A főépítészi tervtanácsnak inkább az elmúlt időben nőtt meg
a jelentősége, ahogy nagyobb számban
megjelent a lehetőségeket túlzottan kihasználó vállalkozói lakásépítés.

› A megrendelők is együttműködőek?
Amikor egy rossz tervrajzot hoznak, mert
nyilvánvalóan a tervezési díjon spóroltak, akkor együtt kiszámoljuk, mennyibe
is kerül az adott ház egy négyzetméterének megépítése. Szembesítem őket azzal,
hogy öt perc alatt hány négyzetmétert
takarítunk meg a konzultáció során átalakított alaprajzzal. Ekkor általában
maga a megrendelő ismeri fel, hogy megéri egy kvalitásos tervezőt megbíznia.
Egyelőre még az egyszerű bejelentéseknél is sikerült fenntartani a konzultáció
hagyományát, holott az erre vonatkozó
rendelet még nem született meg. Általában településképi véleményt is kérnek,
e helyett mi jelenleg támogató véleményt
tudunk adni. Nagyon károsnak tartom a
városra nézve, hogy a jogszabály segítségével az adott közösség elől el lehet
rejteni, hogy mi fog épülni.

› Hiába jó az indulás, ha végül nem az épül
meg, és a végeredményt senki sem ellenőrzi. Nincs visszacsatolás a tervzsűri felé.
Az építésfelügyeletnek nincs kapacitása,
ráadásul csak bejelentést követően szállnak ki egy helyszínre, azaz elvárják, hogy a
közösségből valaki komoly illeték ellenében
jelezze, ha problémát észlel.
Van visszacsatolás, mert ott fog állni a
ház. A veszély valóban fennáll, amelyet
csak úgy lehetne elhárítani, ha az önkormányzatiság szellemében a település
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visszakapná azt a jogot, hogy az építkezést ő maga felügyelje. Ha mást épített,
akkor a településképi kötelezésnek a
jogintézmény rendelkezésére áll. Ugyanakkor kétlem, hogy egy ötszáz lelkes faluban, ahol mindenki ismer mindenkit,
a polgármester bármit is lebontatna.

› Megoldás lehet, ha a kötelező művezetést
is vállalni kényszerülő építész vállalja a
felelősséget?
Nem mindenki áll azon a morális szinten, hogy kiálljon a terve mellett, sokan
nem vállalják fel a konfliktust. Összegezve, az épített környezet terén számtalan keserű tapasztalatunk volt és
lesz. Önmagában az építési engedélytől
valami még nem lett szép. Azonban hiszek abban, hogy a főépítészi rendszer
tud a leghatékonyabban beleavatkozni
a településképbe, ha teljes struktúrájában meghagyják a jogosítványait.
Ha gazdaként működhet egy főépítész,
odafigyel a településkép szempontjából domináns összefüggésekre. Nem
kis munka, de nem lehetetlen meggyőzni az építtetőt és a megbízót.

› A makoveczi életmű gondozásáról szóló
legutóbbi kormányhatározat értelmében a
paksi templom, mely a város egyik emblematikus épülete, energetikai korszerűsítést kap.
Energetikai korszerűsítés és általános
felújítás lesz. Ami a közterületet illeti, az egyik oldalt a közelmúltban rendeztük az eredeti elképzelések szerint.
Az előtte lévő utcát is nemrég építette
át az önkormányzat. A templom mögötti parkterületre már készült ugyan egy
kertészeti terv, egyelőre azonban még
nem látom rá a forrást.

› Makovecz Imre is volt Pakson főépítész, a
80-as években. Ekkor szintén napirenden volt
az erőmű bővítése, kétezer lakás építésére
merült fel igény. Vezetésével a Makona, és
más nagy irodák bevonásával több területre is készültek beépítési tanulmánytervek.

Végül elmaradt a bővítés, és csak a tisztviselőtelep egyik mintaháza épült fel. Ez az elképzelés véglegesen lekerült a napirendről?
Ez a bizonyos beépítés nem tudott kibomlani, és nincs is napirenden. Makovecz
Imre paksi tevékenysége során inkább a
pontszerű beavatkozásokon keresztül ért
el nagy eredményeket, a városrendezési
összefüggésekben való gondolkodásnál
az ő építészeti téralakítási elképzelései,
bár önmagukban érdekes és értékes gondolatok, nem voltak összeegyeztethetőek a városszerkezettel. Tevékenységét
a templom, a lakótelepen lévő egykori,
mára sajnos funkcióját vesztett piac, és
az általa Paksra hívott építészek egy-egy
különleges alkotása jellemzi.

› Mi az elképzelés a hetvenes években emelt
lakótelep hosszú távú jövőjével, megújításával kapcsolatban?

Ez a lakótelep véleményem szerint az
egyik legjobban tervezett, európai sztenderdeknek megfelelő, legszebb ilyen városszövet hazánkban. Bizonyos felújítási munkák ugyan nem hagyhatók el, de
sem szociológiai, sem műszaki probléma
nem áll fenn, ami miatt ezeket nekünk
ki kellene átkozni. A közterületek folyamatosan megújulnak az önkormányzat
segítségével. És éppen itt van a legjelentősebb beavatkozási pont a műszaki felújításon túl: olyan közterületi minőséget
vittünk a telepre, ami át- és felértékeli
ezt a környezetet. Ez a közösségnek a
lakóhelyéhez való viszonyát alapjaiban
változtatta meg.

› A Pécs Csoport Csete György irányításával
készítette az orosz paneles technológiával
épült lakótelep fejlesztési terveit. Kezdetben a rendelkezésre álló sablonok cseréje
nélkül a szürke panelépületek humanizáláOrszágépítő 2017|02

sára került sor szerves formálású erkélyelemekkel és a panelfelületek népi ihletésű fehér, nyomatos díszítésével. Később
számos terv született az addig merevséget
és sematizmust sugárzó épülettömegek
szerves formálására, valamint új, élhetőbb
lakásalaprajzok kifejlesztésére, de ezek
végül nem valósulhattak meg, a Tulipánvitát követően pedig a csoport is felbomlott. A homlokzaton megjelenő ornamentika védett városképileg? Mi lesz a sorsuk
a hőszigetelési lázban?
A homlokzati ornamentika a panelosztásra szerkesztődött, amelyet a hőszigetelés eltakar. Sajnos nem lehet megtartani az eredeti felületeket, az új vakolatra
helyezett raszteres díszítés ellen pedig
maguk a lakók tiltakoznak, mert a paneles szerkezetre emlékezteti őket. A jellegzetes grafikai megoldásokat a felújítások
során festéssel, vakolatstruktúra-váltással megjelenítjük. A teraszok, előtetők

formai megoldásai, ahol műszakilag megoldható, megmaradnak.

› Közel két évtizede Paks főépítésze, ez
idő alatt számos polgármester, városvezetés
váltotta egymást. Önnek mindenkivel sikerült
megtalálnia a hangot. Mit tanácsol a fiatal,
kezdő kollégáknak?
Először is azt tanácsolom, hogy ne
érdekelje őket a politika. Önálló, megalapozott véleményt kell képviselni, függetlenül
a politikától. A körültekintően megalkotott
vélemény előbb-utóbb igazolja önmagát,
és ez megbecsüléshez vezet. Ugyanakkor
kell egy bizonyos megfontoltság és józanság is a főépítészi munkához. Egy városban
mindig működnek érdekek, mérlegelés kérdése, melyik vállalható, melyik nem. Az a
tapasztalatom, hogy az érdekek mögött
álló egyének jó partnerekké válhatnak,
és meggyőzhetők a városra és a közösségre figyelés fontosságáról.

A f ot ók ér t k ö s z önet et mond u nk a P a k s Vá r o s Önk or má ny z at á na k é s a Ma k o v e c z Imr e A la pít v á ny na k

Mád

MÁD
16

17

B o d ony i C s a b a | Ku li L á s z l ó | Fá bi á n R ig ó Ta m á s

Országépítő 2017|02

Mád, az egykori mezőváros a mai napig meghatározó szerepet

Vay stb.) tagjai voltak. Széles utcai homlokzatú kúriáik többnyire

játszik Tokaj-Hegyalján. Településszerkezete példaértékű, jól

boltozott borházakra épültek, a környék büszkeségei voltak. Bár még

illusztrálja a környékre jellemző, ún. kassai típusú városmagot:

mindig számos épület áll kihasználatlanul, és sok közülük kifejezetten

három, a végeken összeérő, egymással párhuzamos utca adja a

veszélyeztetett állapotban van, a rendszerváltást követően mégiscsak

jellemzően átmenő jellegű településmagot. A főutca igen széles,

meg-kezdődött egy pozitív folyamat, melynek során számos épületet

akár vásárok tartására is alkalmas. Itt állnak a legfontosabb

mentettek meg az utókor számára. Mádi összeállításunkban

épületek, mint például az egykori birtokosok kúriaépületei, valamint

elsőként Bodonyi Csaba kúriarekonstrukcióját, valamint új építésű

a jelentősebb közintézmények, a kereskedelem és a vendéglátás

rendezvényházát mutatjuk be. Tokaj egykori főépítészét családi

épületei. A borvidék virágkora a lakosságszám növekedését hozta.

kötődés fűzi elválaszthatatlanul Miskolc tágabb környezetéhez és

A főutca kisvárosias, zárt sorú beépítését követően nyitották meg

a hegyaljai régióhoz, ahol jelentős építészeti alkotásai egész sorát

a már említett párhuzamos utcákat. Itt a főutcaitól merőben eltérő,

találjuk. Kuli László, egykori vándorépítész tervei alapján valósult

kuriális építészet is megjelent. E kiemelkedő értékű lakóházak építtetői,

meg a mádi főutca egyik jelentős épülete, az egykori Grossmann-

egymást váltó tulajdonosai jobbára extraneus birtokosok, sokszor

ház felújítása és bővítése. Ennek szomszédságában áll a Fábián Rigó

megyei, sőt országos jelentőségű nemesi családok (Barkóczy, Csáky,

Tamás tervei szerint megújult, így a lassú pusztulástól megmentett,

Dessewffy, Forgách, Kapy, Kubinyi, Máriássy, Perényi, Platthy, Szirmay,

új funkcióval rendelkező jellegzetes Borsai-villa. (Dénes Eszter)

Mád
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Generáltervező: Bodonyi Építész Kft.
Felelős építésztervező: Bodonyi Csaba DLA
Statikus tervező: Kerényi László
Gépésztervező: Kádár Péter
Elektromos tervező: Münnich Gábor
Kivitelező: Ács László, Polyis Kft.

A mádi Dessewffy-kúria első írásos említése 1755-ből való. Az épület a nemesi
család jelentős szőlőbirtokaihoz tartozó mádi úri lak volt. Egészen a II. világháborút követő államosításig a család
tulajdonát képezte, és a mainál jelentősen nagyobb telek tartozott hozzá.
Az államosítást követően az alsó rész a
Tokaj-hegyaljai Állami Gazdasági Borkombinát kezelésébe került, a felső részben

A DESSEWFFY-KÚRIA
REKONSTRUKCIÓJA
Mád
Építészet, szöveg, fotó:
Bodonyi Csaba

RECONSTRUCTION OF OLD MANSIONS
AND CONSTRUCTION OF A NEW EVENT CENTRE IN MÁD
The town of Mád has played a significant role in the history of Tokaj-Hegyalja since medieval times. Its main street is lined with administrative and commercial
buildings, hotels and former mansions of landlords. Although several buildings are still in a state of advanced disrepair, the wave of renovation that swept the
town after '89 helped save most of these buildings for future generations. Preserving the original values of the 18th century Dessewffy Mansion, a building under
local protection, was in the focus of reconstruction works directed by Architect Csaba Bodonyi, the former Master Architect of Tokaj. Another reconstructed
building, the former savings bank was transformed into the Kúria Hotel. Built with traditional construction materials, the hotel's event centre is now used for
hosting social events.
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Fotó: Kedves Zsóf ia 
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s a több lakásként történt megosztásból
fakadóan sok, barkácsolásszintű toldásfoldás, átalakítás, elválasztás történt.
A felújítás lényegében az ezektől való
megtisztítást, valamint komfortnövelést,
nyílászáró- és padláscserét, új padozat
képzését, külső-belső festést takart.
Az épület alatti gyönyörű pince nem volt
a felújítás tárgya, mert azt a helyi Royal
Zrt. Borászat használja. Az épülethez tartozott egy hosszú felső udvari pince is,
mely alatt az építkezés során pontosan

szolgálati lakásokat alakítottak ki,
melyeket a 70-es években eladtak.
A 90-es évekre teljesen lakhatatlanná
vált rész közel húsz tulajdonoshoz tartozott, mindez azonban szerencsére nem
tántorította el a jelenlegi tulajdonost
a vásárlástól, amire csak három év alatt
sikerült pontot tenni.
A főutca fölötti Batthyány utcában lévő,
többszörösen felszabdalt és átépített
épület atipikus példája a bebíró birtokosok kúriáinak. Feltételezhető, hogy
az épület alapja egy, az utcára merőleges hosszú ház lehetett. Az utcai szoba
helyére építették az utcával párhuzamos tengelyű reprezentatív helyiségeket, alattuk az utcáról nyíló borházzal.
Figyelemre méltó a kötővasakkal ös�szefogott boltozott tornác kialakítása,
valamint az innen nyíló kályhafülke,
amelyből a hátsó szobát fűtötték. Ebből
arra következtethetünk, hogy a hátsó
szobát is lakták a birtokosok, ami igen
ritka volt az ilyen épületeknél.
A jól megépített, tornácos kőépület időtállónak bizonyult, annak ellenére, hogy
a közelmúlt méltatlan használatából,
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a meglévő felső vetületében új, hosszú
pinceág került elő. A legnagyobb beavatkozás (bővítés) a felső pinceág új, mádi
kőfala és a kúriaépület végfala közötti
területen történt. Ebben a térségben
az épület szélességével megegyezően,
a tető szerkezetének meghosszabbításával egy fedett, a kimaradó részen pedig
egy nyitott, burkolt közösségi (családi és
vendégfogadó) szabadidőtér jött létre,
kemencével, grillezővel, a pincebejárat
előtt borozgatásra hívogató térrel.

A felújítás során megőrződtek a helyi védettségű épület eredeti értékei. A korábbi részletek, az anyaghasználat, a színezés felújításra vagy visszaállításra került.
Tervezési szempont volt, hogy az eredeti

homlokzatkialakításból és az alaprajzi
elrendezésből minél több kerüljön megőrzésre, úgy, hogy az a mai elvárásoknak
is megfeleljen. Az igényes kivitelezés Ács
László szakmai gondosságát dicséri.
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Építtető: Kúria Hotel, Mád
Tervező: Bodonyi Csaba
Tartószerkezet: Kerényi László
Épületgépészet: Kádár Péter
Épületvillamosság: Münnich Gábor
Kivitelező: Polyis Kft., Ács László

A Mád központjában lévő, egykori Takarékpénztár átalakításával megvalósult
Kúria Hotel új rendezvényháza a szálloda közösségi programjait szolgálja.
A 100-120 főt befogadó tér esküvők,
bálok, előadások, turisztikai rendezvények, kisebb konferenciák, kiállítások
rendezésére szolgál. Az épület egy patak
és egy út közötti, trapéz alakú telken,
egy korábbi, az árvíz idején megrog�gyant, majd sajnos lebontott épület helyén épült fel. A házat a patakon átívelő
új, fa gyaloghíd kapcsolja össze a szálloda területével. Az utcai telekhatárra
telepített épület tágas hasznosítható
teret biztosít, melyen egy úszómedence,
s egy − a tervtől eltérően megvalósított
− fedett kemenceház létesült. Az épület
és a tető formálása a környezethez igazodik. Anyaghasználata tradicionális:
helyi kőből felállított kerítés és falburkolat, nyerstégla, vakolt falak, cseréptető, kívül natúr ácsszerkezetek és asztalosmunkák. A belső, pillérmentes teret
ragasztott fa födémgerendázat fedi.
A beltéri és kültéri vendéglátást esetenként a szálloda konyhájából ellátható
szervizkonyha biztosítja.

KÚRIA HOTEL
RENDEZVÉNYHÁZA
Mád
Építészet, szöveg, fotó:
Bodonyi Csaba
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A hegyaljai borvidéken praktizáló építészként azt gondolom, hogy Mád főutcájára tervezni nagy megtiszteltetés…,
és felelősség. Cikkem tárgya, az ún.
Grossmann-ház ráadásul hálás épület
abból a szempontból, hogy a tervezés
előtti állapot fotóit nézve egy jól átlátható, egyértelmű képlet körvonalazódik.
Van egy jó arányú, méltóságteljes utcai
tömeg, megtartandó utcai architektúrával, ugyanakkor az udvari oldalon nincs
igazán megtartásra érdemes érték az
épület főtömegén kívül.

GROSSMANN-HÁZ
Mád
Építészet:Kuli László
Szöveg: Erhardt Gábor
Fotó: Kedves Zsófia

T HE R E NOVAT ION A ND E X PA NSION OF T HE BOR S AY V IL L A
AND THE GROSSMANN HOUSE, MÁD
Mostly engaged in the commerce of wine, Jews first appeared in Tokaj-Hegyalja at the beginning of the 17th century. The flourishing religious life and
peaceful coexistence were ended by the deportations under World War II, which devastated the communities. Built by famed wine merchants dealing in
Tokaji wine, the Borsai family (originally named Weindhandler), the Borsai Villa stands out from its surroundings with its markedly urban character. After
the war, the villa was nationalised and turned into a school and daycare centre. In spite of the significant changes to the interior, the surviving ornaments
are a testimony of its sophisticated architectural design. Architect Tamás Fábián Rigó was given the task to manage the renovation works. In cooperation
with the University of Debrecen, the town of Mád created an education centre in the building for researching the physiological and biomedical effects of the
wines from Hegyalja. The dormitories, the quarters of the rector and the researchers as well as the club in the basement are all located in the former hotel,
the Grossmann House, designed by László Kuli. The architectural renovation of two iconic buildings of the town of Mád, along with the introduction of new
sustainability features, is an important step towards rekindling the traditions of wine culture in the Tokaj region.
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A történeti településközpontban álló,
kvalitásos klasszicista homlokzattal rendelkező emeletes épület egyike a Hegyalján fennmaradt néhány 19. századi
szállodának. Több forrás szerint az Andrássy-család építtette a mainál egykor
jóval tekintélyesebb, feltételezhetően
U alaprajzú épületet. Tény, hogy az 1867es kataszteri felmérésen még Glazer
Vilmos és Licherman Manó tulajdonában
lévő lakóházként tüntették fel. Valamivel később már Léderer András működtetett a Kék Szőllőhöz címzett szállodát
itt, amelyben a legendák szerint Sissi
királyné is megfordult. A kompozíciót
hátul egy földszintes oldalszárny zárja, érdekes módon a „rossz”, déli oldalon, talán cselédlakás, istálló lehetett.
A szállodát a II. világháború előtti években
a Grossmann család működtette (egyes
források szerint 1935-ben polgári kaszinó
volt benne), virágzásának a vészkorszak
vetett véget. Később állami tulajdonba
vették, és több, szociális bérlakásra darabolva vegetált egészen a felújításig.
A csillagok szerencsés együttállásának
és az önkormányzati vezetők talpraesettségének köszönhetően sikerült a közeli
Borsai-villával együtt az épületet felújítani. Ennek apropója a Debreceni Egyetemmel közösen megpályázott és elnyert
központi forrás volt, amelyet oktatási
épület kialakítására lehetett fordítani.
A szőlészeti-borászati kari képzés helyiségei a villába kerültek, míg a kollégium,
a rektori, illetve a kutatói lakosztályok,
valamint a pinceklub a Grossmann-házba.

Kuli László építész kellő alázattal fogott
a felújítás tervezéséhez. Minden értéket
megtartott, komolyabban csak a külső
megközelítésén változtatott. Átfordította
azt a hátsó oldalra, a keskeny középfolyosó oldalhomlokzati bejáratát lezárva,
és egy új előteret, recepciót alakítva ki az
L alakú épület hajlatában, azaz az udvari
oldalon. Ezt indokolta a közeli kis utcából
megközelíthető hátsó kert is, illetve az itt
elhelyezett parkolók. Azonban a bejára-

tot az utca felől meg kell tudni közelíteni,
így egy tornáctető került az északi oldalhomlokzatra, ami ráfordul a hátsó, udvari
homlokzatra, ezáltal fedett előteret alakítva ki az új bejárat előtt. A pince önálló
hasznosíthatóságát teszi lehetővé a „kifordított”, külső lejárat, ami a sarkon egy
térbővületet igényelt. Kuli ezt a rá jellemző oromfalas pinceoromzat motívummal
oldja meg. Ennek az ősképe talán a vándoriskolás időkben Ekler Dezsővel terve-
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zett hegyaljai munkákból eredeztethető.
A megoldás kézenfekvő a tornác átfordulásának vizuális megfogására, ugyanakkor
kissé idegenül hat, tekintettel az épület
kisvárosias jellegére.
A földszint utcai helyiségeibe két kutatói
lakosztály került (hálószobával, irodával,
teakonyhával), valamint egy akadálymentes diáklakrész. A korábban földszintes
oldalszárnyra emelet került, az utcai tömegével megegyező tetőkialakítással, egyszerű, időtlenséget sugárzó nyílásrenddel.
A hátsó szárnyban mindkét szinten a diákok lakószobái vannak, akárcsak az utcai
tömeg emeletén. Az alaprajzok egyszerűek, jól áttekinthetők, a meglévő folyosó jól
szervezi a belső közlekedést. Végpontjához egy új folyosó kapcsolódik, amelyhez
sajnos – tűzvédelmi okokból – egy külső
menekülő lépcsőt kellett illeszteni, mely
nagymértékben ront az első vázlatokon
még tisztán formált megjelenésen. A bejárati recepció fölötti kétszintes belmagasság
vizuálisan egységessé teszi az épület teljes
belső közlekedési tereit, és nem utolsósorban jó megvilágítást biztosít a recepciónak.
Számomra az épület sokat mond a múlthoz kötődő kapcsolatunkról, az építészeti
hierarchiáról. Nagyon jó látni, hogy egy
több száz éves épület – természetesen
a megfelelő tervezői leleményességnek is
köszönhetően – minden további nélkül be
tudja fogadni a 21. századi funkciót. Kicsit
fáj a hatalmas, boltozott utcai helyiségek
felszabdalása, de az ötletes centrális,
sugaras alaprajzi kiosztás némileg feledtetni tudja e veszteséget.
Kérdésként merül fel bennem az udvari
nyílászárók archaizáló megjelenése, illetve a kőkeretezésük. Kicsit magától értetődőnek érzem, hogy az ablakok a régi
utcai szerkezetek hasonmásai. A hátsó
szárny emeletes tömege teljes mértékben
harmonizál az utcai főtömeggel, illetve a
lépcsőház megtartott rizalitjával. Ami
elgondolkodtat, az az épület ereszeinek
homogenitása. Ahogy a homlokzatok
felületképzésében érezhető a hierarchia
az utcai főhomlokzat és az alárendel-
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tebb oldal- és hátsó homlokzatok között,
addig az ereszek egyöntetűen futnak
végig a házon, az utcai (díszes) kialakítással. Ez a történetiségben nagyon
ritka volt, az utcai eresz mindig kitüntetett szereppel rendelkezett. Az épület
felújítása és bővítése örvendetesen jól
sikerült. Újabb csatát sikerült megnyerni
a vidéki Magyarországot oly sok helyen
megsebző enyészet ellen.
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A BORSAI-VILLA
FELÚJÍTÁSA
Mád
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„Ott vagyok, ahol a mádi zsidó” – hangzik az ismert mondás. Történt egyszer, hogy
egy mádi zsidó kereskedő szekerével bort szállított. A települést már jócskán elhagyta, amikor pipára akart gyújtani. Az erős szél azonban akadályozta ebben,
ezért visszafordította a lovát, hogy rágyújthasson. Rá is gyújtott, majd elindult,
anélkül, hogy visszafordult volna eredeti irányába. Pipázgatás közben elbóbiskolt, majd arra ébredt fel, hogy szekere a háza előtt állt meg…

A zsidók a 17. század elején jelentek
meg a Hegyalján. Galíciából érkeztek,
jellemzően borkereskedelemmel foglalkoztak. A 18. század második felében
már hitközséget, majd szentegyletet
alapítottak. A hitközségnek iskolája,
sőt rabbiképzője, és híres csodarabbija is volt. A közösség jelentős építési
tevékenységet folytatott: a mádi copf
műemlék zsinagóga Közép-Európában
egyedülálló. A 19. század második felére a zsidó házbérlőkből tulajdonosok
lettek, a tehetősebb kereskedők pedig
igényesen megépített rangos házakban laktak a mai Rákóczi út környékén.
A 19. század végén megalakult Hegyaljai
Bortermelők Egyesületében grófok, bárók és arisztokraták nevei közt szerepel
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Adolf Lichtmané és Teitelbaum Natané
is. Ebben az időben a Weinhandler név
már világmárkának számított a borpiacon. A virágzó hitéletnek és a békés
együttélésnek a második világháború
vetett véget.
A Rákóczi utca városias karakterű villája
kimagasodik környezetéből. A telek tulajdonosa 1867-ben bizonyos Weinhandler
(beszélő név, magyarul borkereskedő)
Jakab volt, akinek családja a 19. században fontos szerepet játszott a tokaji
bor exportjában és újbóli nemzetközi
elismertetésében. A család a 19. század
legvégén magyarosította nevét Borsaira, mely egy távoli falura utal, de aligha
véletlen, hogy magában rejti a „bor” szót.

A telken 1905-ben már állt egy földszintes, tornácos kis épület, mely feltehetően tárolóknak és cselédlakásoknak adott
otthont. Ennek keleti végéhez csatlakozik
a többszintes villa, melynek pontos építési
dátuma nem ismert. Annyi azonban bizonyos, hogy a helyieket egy kastélyra emlékezető úri lakot – innen a mai elnevezés,
Borsay-kastély − Borsai Miklós szőlő- és
borkereskedő építtette. A szinte teljes épségében megmaradt homlokzati részletek
és a meredek hajlású, szecessziós jellegű
tetőforma alapján az építés időpontját
a századfordulóra tehetjük. A Hegyaljára
jellemző zárt sorú beépítéssel szemben az
épületet az utca vonalától visszahúzták.
A földszinten, az épület délnyugati sarkában kialakított bejárat egykor nagyméretű
hallba vezetett, melyhez valószínűleg egy
étkező, tálaló, és konyha kapcsolódott.
Az emeleti szinten fürdőszoba és családi
nappali, a tetőtéri szinten pedig hálószobák voltak. Az épület különlegessége
a kovácsoltvas korláttal övezett tetőterasz. A háború után a villát államosították, szolgálati lakásoknak, majd napközi otthonos iskolának adott otthont.
Az épület jelentős belső átalakításokat
szenvedett el. A megmaradt kovácsoltvas
lépcsőházi korlát, és egy-egy metszett
üvegezésű ajtó, a homlokzat díszítőelemei a hajdani igényes építészeti kialakításról árulkodtak.
A felújítás tervezésével Fábián Rigó
Tamás építészt bízták meg. Mád polgármestere, Tatárka József a Debreceni
Egyetemmel együttműködve kereste a
lehetőséget a tokaji borok különlegességének tudományos alátámasztására.

Mád
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E tudományos tevékenységtől a térség
idegenforgalmának növekedését és a
helyi gazdaságfejlesztésre gyakorolt
pozitív hatását várta. A város az infrastruktúra biztosításával járul hozzá az
egyetemi kutatásokhoz és az oktatáshoz, hogy a Tokaj-hegyaljai Borvidék
ötödét magában foglaló terület borai
a nemzetközi piacon is erőteljesebben
jelenhessenek meg. A Debreceni Egyetem törekvései találkoztak Mád elképzeléseivel. A megállapodás keretében a
Borsay-kastélyban kialakított oktatási
központban többek között a hegyaljai
borok élettani és orvosbiológiai hatását fogják vizsgálni.

A kollégium, a rektori, illetve a kutatói lakosztályok, valamint a pinceklub
a Kuli László által tervezett egykori
Grossmann-házban találhatók. Az új
oktatási központot az utca felől a felújított villa, az udvar felől az emelkedő
padlójú nagyelőadó és a kettőt összekötő kisebb magasságú épületszárny
határozza meg. Az előadó mögötti épületrészek (külső, fedett oktatóterek,
rendezvényterek) már inkább a kerthez
kapcsolódnak, használatban és épülettömegben is. A meglévő épületrészek
vakolt kialakításúak maradtak, az ablakkeretek egy részét faragott kőkeretre cserélték. Az új falszerkezetek

kőburkolatúak. Az épületet nagymértékben domináló tetőfelületek héjazata a meglévő igénytelen pala helyett
egységesen természetes palafedést kapott. A földszinten dísztermet, előadókat, tantermet és oktatólabort alakítottak ki, a két épületrész által határolt
teresedésben közlekedő-, „aulatornác”
területtel. Valamennyi földszinti funkció akadálymentesen érhető el.
A villában kialakított díszterem fölötti
fafödémet rossz állapota miatt kibontották. Helyette a terem levegős, gótikus térarányú, faszerkezetű lefedést
kapott, amely egyben a tetőszerkezetet
is gyámolítja. Az emeleten a kisebb létszámú hallgatók oktatására is alkalmas
igazgatási szoba található. Innen indul
az épület arculatát meghatározó tetőteraszra vezető, az új huszártoronyban
elhelyezett csigalépcső is. A meglévő
pincét, mely egykor a tulajdonos családi borkészletét rejtette, gépészeti célra
hasznosították.
Az egyszerű, talán a hatvanas években hármas osztású Tüzép-ablakokkal
tűzdelt földszintes, hosszanti épületszárnynak csak a falai maradtak meg.
Az alaprajzilag kiszélesített, teljesen
új szerkezetű, látszó fafödémes tornác
elegáns belső térré változott. A déli
tájolású üvegfelületeket az árnyékoló
pergola védi a túlzott felmelegedéstől. Ebben az épületrészben két, szertárral kiegészített oktatóhelyiség van.
A tantermek közül az egyik nagy légterű,
rendezvények esetén az udvari bejárattal egy tengelyen lévő harmonikaajtaján
keresztül az aulatornáccal is összenyitható. A tömeget lezáró nagyelőadó
a meglévő kőfalakat főleg már csak
belsőépítészeti elemekként használja.
Szerkezete új, hőszigetelt és kőburkolatú téglafalakra, illetve a hallgatói helyek
lelátószerűen kialakított vasbeton vázszerkezetére épül. A lefedés látszó íves
ragasztott szerkezete, annak formája az
akusztikát is szolgálja: az előadó fölötti
kis – szentélyszerűen kialakított − lefedése is hangvetőként funkcionál.
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A pályázat része volt a teljes energetikai korszerűsítés. Nem engedve a
hőszigetelési láznak, a villa helyi védettségű homlokzatának energetikai jellemzőit hőszigetelő vakolattal javították,
a nyílászárókat kicserélték. Sor került
az épületgépészeti rendszer teljes rekonstrukciójára. Az elektromosenergia-igény egy részét a hátsó épületrész
tetőfelületén elhelyezett napelemek
szolárenergiájával elégítik ki.
Ott vagyok, ahol a mádi zsidó – mondjuk,
ha hiába dolgoztunk, mégsem kerültünk
előrébb. De hol járnak ma a mádi zsidók?

A világháború elsöpörte a mádi zsidó
közösséget is, amely egykor a lakosság
15%-át tette ki. Békében és kölcsönös
megbecsülésben élt a keresztény lakossággal, jó szomszédi viszonyban. A háború poklából alig negyvenen tértek vis�sza, 1956-ra megszűnt a mádi hitközség.
Az egykori híres mádi rabbidinasztia
leszármazottjai, Ehrenreich rabbi és
családja Brooklynban él. Időközben a
zsinagóga és a rabbiház is pusztulásnak
indult, ám 2000-ben a folyamatot megállították, és megkezdődött a zsinagóga
felújítása. Az épületet, amelyet Europa
Nostra-díjjal is jutalmaztak, beválasz-

tották a világ 100 legszebb zsinagógája
közé. Innentől kezdődik a mádi zsidóság emlékezetének új fejezete: Mád az
észak-magyarországi zarándokút részeként a Csodarabbik útja néven indult
új projekt központjává vált. Az önkormányzat jó partner, a tokaji borvidék
tudatos fejlesztése mellett felismerte
a kulturális turizmus jelentőségét is.
A „Borsay-kastélynak”, azaz az egykori
Borsai-villának új funkciót álmodott,
nagy előrelépést téve a tokaji borkultúra hagyományainak felélesztésében,
gondos felújításával pedig még egy épületet megmentett az enyészettől.

IN T ER JÚ K UL I L Á S ZLÓVAL
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› Köztudott rólad, hogy filozófiailag meglehetősen felkészült vagy. Milyen szellemi
források inspirálnak tervezéskor, hogyan
alakultak ezek a szakma tanulása során?

› Vándorokból mesterek a rovat címe.
Minek tartod magad? Hol tartasz a mesterré válásban és a megszerzett tudás
továbbadásában?

VÁNDOROKBÓL MESTEREK
Kuli László
ITINERANTS TURNED MASTERS
LÁSZLÓ KULI

László Kuli is an active architect and the deputy mayor of Budajenő. After receiving his degree in architecture, he joined the Itinerant School, where he, both as an
architect and as an individual, was able to draw heavily upon the intellectual resources of the system, structured similarly to medieval guilds and operated by such
major talents as László Sáros, Dezső Ekler, Imre Makovecz, Péter Lomnici, László Zsigmond, Attila Turi or Lőrinc Csernyus. In his vision, architecture shapes those who
live and work in the buildings, while providing spiritual guidance to the creators as well. Those who aspire for less, he insists, cannot be regarded as true architects,
but only as well-meaning designers. Architecture is much more than this – it is an act of healing.
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Filozófiailag felkészültnek azt szokták
nevezni, aki minden irányzatban elmélyült, és ezeket egymással párhuzamba
tudja állítani, képviselőik életrajzi adatait tudja és értékeli. Én zsákutcás fejlődésmítoszokkal terhelt népboldogító
modern elméletek tanulmányozására
nem szántam időt, mert azzal szerintem mindannyian híján vagyunk, ezért
inkább csak a létszemléleti alapok le-

Érzésem szerint vannak olyan gondolataim, amiket át tudok adni az újabb
építésznemzedéknek, de nem tudom,
hogy van-e rájuk fogadókészség. Ha
visszagondolok arra, hogy kik és hogyan
motiváltak és gazdagították építészetilétszemléleti felfogásomat, akkor lehetséges, hogy mestereim számára akár jelentéktelennek tűnő epizódok is segíteni
tudtak nekem. Tehát ezt a kérdést nem
én fogom megválaszolni, hanem azok a
fiatalok, akik esetleg kíváncsiak a véleményemre, és a kialakult szellemi értékrendemre. Én nyitott vagyok ebben az
irányban. Ezért is fogadtam el a Magyar
Hüperión és az Országépítő folyóirat
felkéréseit építészet- és művészetelméleti tanulmányok, cikkek megírására.

› Mit jelent számodra az építészet? Ismerve
gondolkodásmódodat, sokkal több egyszerű szakmánál, épületek megvalósításánál.
Eszköznek tartom, ahogyan minden mást
– például a zenét, vagy a motor-kerékpározást −, amivel még foglalkozom. René
Guénon írta, hogy a középkorban a mesterségek még egyfajta bázisként szolgáltak
a beavatáshoz. Tehát az építészet nemcsak
az épület használóit „neveli” és irányítja,
hanem a tervezőt is nemesíti, csiszolja, és
segíti személyes spirituális előrehaladásában. Az ennél kisebb ambícióval alkotó
ember szerintem nem tekinthető építésznek, legfeljebb jó szándékú dizájnernek.
Az építészet ennél sokkal több: gyógyító tevékenység. Erre a roppant kifejező
„ép-ít”, „éppé tesz” szavunk is utal.
 R av at a lo z ó, S z a r v a s, 2 0 1 1

fektetésénél keresgéltem. Az alapvető és hiteles forrás megtalálása után
alakítottam ki egy szilárd álláspontot,
ahonnan értékelhetőek és megítélhetők a világban felbukkanó jelenségek.
Így lehetett ez annak idején Makovecz
Imre, Kampis Miklós és Kálmán István
esetében is, akik a 60-as évek kádári
rendszerében, egy szellemi-spirituális
értelemben légüres térben találtak rá
Rudolf Steinerre és az antropozófiára,
ami a friss, tiszta hegyi levegő erejével
hatott rájuk. Csak egy ilyen szintű fundamentum megléte és megélése esetén

Vándorokból mesterek
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hanem egy gyakorlatról, ami élethos�szig tart. Ebből következően nincsenek
üdvözült mosollyal az arcukon sétáló
„szolipszisták”, de befordult szobafilozófusokról sincs szó esetükben.
A modern világ: a fogyasztói társadalom, a tömegelvű demokrácia és a teljes
pályás letámadást játszó ellenértékrend
abszurditásait a korszellem sajátosságának és az általános emberi psziché
süllyedésének tudom be. A mennyiség
uralma ez a minőség felett, de ez (egyelőre) nem jelenti azt, hogy nincs lehetőségünk felmutatni a minőséget. A normalitás benne van az emberekben, csak
elő kell csalogatni, ez a feladat. Nehéz,
de nem megvalósíthatatlan.

› Te is annak az Ybl főiskolán végzett csapatnak a tagja vagy, aki a Vándoriskola
mellett elvégezte Kapy Jenő szakmérnöki
képzését. Miben kaptál mást ott, mint a
Vándoriskolában?

valósítható meg a „gondolkodásból fakadó azonnali cselekvés” (Makovecz
kifejezése), vagyis: az intellektuális
intuíció. Ezt hiányolom ma az építészeti felsőoktatásból, ahol úgy akarnak helyes formaképzést, rítusteremtő
építészetet oktatni, hogy szó sem esik
a szellemi alapokról. A spiritualitásról
nem is beszélve. A magam részéről ezt a
forrást a metafizikai tradicionalitásban
találtam meg.

› Mi hajt a szellemi központ, az axis
mundi felé?
Önmagam megtalálása, visszavezetése
önmagamhoz, önmagam által. A modern kori individualizmus ezzel szemben felépíteni akarja önmagát, hogy
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aztán gyönyörködjön önnön hamis
tükörképében. Ebben a zavarban kell
megtalálni az önvalónkat. A választás
tehát a között van, hogy a periférián és
egyre kijjebb sodródunk-e a tengelyünk
körül bepörögve, vagy tudatosan haladunk a középpont felé.

› Mennyire érzed áthidalhatatlannak a
szolipszizmus mindennapjaidra gyakorlott
hatását és a mindennapok kaotikusságát,
a bürokráciát, a tömegmédia hatását, és
még sorolhatnám…?
A nyelvtani sajátosságok miatt a szolipszizmust irányzatnak érezzük-értjük,
de ez korántsem igaz. Itt nem valamiféle neospirituális, népboldogító, szektariánus közhelygyűjteményről van szó,

nál pedig megismertem Makoveczet és
a Vándoriskolát, ami így meghatározta
a további mozgásomat.

› Egy ilyen karakteres gondolkodású alkotó
hogyan tudott aktív tagja lenni a Vándoriskolának, ahol – kis túlzással – minden
a mester–tanítvány-viszonyon alapul? A
mestereid hozzátettek a szellemi utadon
való előrehaladáshoz, vagy inkább elbizonytalanítottak?
Nagy erővel vetettem bele magam a Vándoriskolába. A középkori céhek működési
rendjéhez hasonlatos rendszer számomra
rendkívüli módon inspiratív közeg volt,
mivel akkoriban nem tudtam huzamosabb
ideig egy helyben ülni. A tudat, hogy fél év
múlva úgyis továbblépek, olyan fegyelmet
és erőt adott nekem, hogy fát lehetett vágni
a hátamon. Tudtam, hogy ezekkel a rövid

Ezek egymásra épülő grádicsok voltak,
nemcsak az iskolák, de a mesterek tekintetében is. Olyan szerencsém volt,
hogy gyakorlatilag kézről kézre „adtak”
a mestereim. Úgy lettem építész, hogy
egy percet sem töltöttem a Műegyetemen, és ennek utólag még örülök is.
Az Ybl főiskolán Szabó László tanár úr
indított el a helyes irányba, aki a Népi
Építészeti TDK vezetője volt. Hazaszeretet és hagyománytisztelet építészetbe oltva. Az ő segítségével készítettem
el országos diplomadíjas diplomatervemet is 1992-ben. A posztgraduális képzésen Kapy Jenő tanított minket, akinek szintén nagyon sokat köszönhetek.
Jenő nagyon nyitott volt minden építészeti irányzatra, és mindig leásott azok
szellemi forrásáig. Ha valami nem volt
megokolt, felfedezte benne a semmitmondó ürességet, a manírt, a divatot,
s azt azonnal lesöpörte az asztalról.
Ez nagy hatással volt rám. Ezenkívül
olyan személyeket hívott meg az Yblre
előadni vagy korrigálni, akik erősítették ezt a hozzáállást. Így ismertem
meg az iparterves Dobó Jánost vagy
Sáros Lászlót is, aki meghívott a műtermébe a másoddiploma után. Sáros R av at a lo z ó. Ev a ngélik u s Ót emet ő, S z a r v a s, 2 0 1 1

együttműködésekkel rengeteget gazdagodom. Minden mesteremtől (Sáros László,
Ekler Dezső, Makovecz Imre, Lomnici Péter,
Zsigmond László, Turi Attila, Csernyus
Lőrinc) fontos dolgokat tudtam elcsenni, és ezek egyértelműen erősítettek. Egy
diplomázott vándor, ha kilép az életbe, és
elmondhatja, hogy öt-hat komoly építészirodában dolgozott, az hihetetlen stabil és
magabiztos hátteret ad neki az elinduláshoz. Feltéve, ha komolyan veszi önmagát.

› Azon kevés vándorok közé tartozol, aki a
kivitelezésbe is belevágott inasféléveinek
egyikén. Mi volt az indíttatásod? Kényszerűségből, vagy önként vállaltad a százhalombattai félévet?

kivitelezésére is lehet menni az ácsok
mellé vándorfélévet letölteni. Ez kapóra jött nekem, mert jött a nyár, és nehezen viseltem az irodában ücsörgést,
mentem volna motorozni és csavarogni.
Úgyhogy rögtön jelentkeztem. Reggelente kimotoroztam Százhalombattára,
és másztunk fel a kupolákra. Az ácsok
csak hetek múlva tudták meg, hogy
diplomás mérnök a segédjük, ezen jókat röhögtünk utána. Általában jól kijövök az építőkkel, nagyon jól éreztem
magam közöttük. Akkor meg is fordult
a fejemben, hogy váltok, és inkább ács
leszek, de Salamin Ferenc megérezte
ezt rajtam, és még idejében visszaterelt
a következő vándorállomásom felé.

Az egyik félévváltás előtt hirdette ki
Makovecz Imre, hogy az általa tervezett, akkor épülő Szent István-templom

› A vándoriskolai felvételi feladatod 1995ben a nagymarosi ravatalozó bővítése volt.

Vándorokból mesterek
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tervben kifejtettem. Az akkor készülő
szakmérnöki diplomamunkám is ravatalozó volt. Budajenő ravatalozóját terveztem meg, de a kifejezőképesség hiányos volta miatt az sem lett különösebben
sikeres terv. Viszont tizennégy év múlva,
már a Vándoriskolában tanultak birtokában, élesben tervezhettem meg ezt az
épületet, ami meg is épült, és Pest Megye
Építészeti Nívódíját kapta meg 2009-ben.

› Azért is érdekes nekem ez a kérdés, mert
egyik meghatározó épületed a szarvasi ravatalozó, ami a képeken is nagyon erős hatású épület. Mennyit változott az évek során
a feladathoz való hozzáállásod?

Érdekelne, hogy milyen hozzáállással
fogtál neki a feladatnak. Tudtál azonosulni vele?
Egy kezdő építésznek szakrális épületet tervezni túl nagy falat, de mint
gyakorlat vagy előtanulmány mindenképpen hasznos és tanulságos. A felsőoktatásból kikerülő építészek formakincse szegényes. Nem volt ez másképp
az én esetemben sem: tudtam, mit akarok mondani, de nem tudtam magam
kifejezni. Ezért a felvételi feladatot úgy
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oldottam meg, hogy a spirituális alapgondolat (a négy elem megjelenítése
a térben) leolvasható legyen, de kifejezetten kerültem az organikus építészeti fordulatok alkalmazását. Ennek
ellenére, vagy éppen ezért felvettek a
Vándoriskolába. Ez egy csapásra eloszlatta gyanúmat, hogy a Vándoriskola
valamiféle stílusiskola lenne. Nagyon
feltöltött, hogy a formai esetlenség,
sőt primitívség ellenére értékelték a
mesterek a háttérgondolatot, amit a

Nem a hozzáállásom változott meg,
hanem megtaláltam hozzá a kifejező formanyelvet. A ravatalozó mint
funkció csak alig több mint fél évszázad előképeivel rendelkezik. Itt nehéz
az építészeti hagyományból meríteni,
ezért mindig a hely szelleme szerint
kell rögtönözni, és a rítust befogadó,
azt erősítő teret létrehozni. A szarvasi
ótemetői evangélikus ravatalozó esetében is ezt a munkamódszert alkalmaztam. Itt azonban egy 60-as években
épült, lapos tetős halottasház bővítményeként kellett kialakítani a ravatalozót úgy, hogy hamisítatlan szarvasi
kisugárzású, de új építészeti minőség
jöjjön létre. A meglévő épület előtt áll
egy beton pengefal, három apró nyílással, aminek semmi funkcionális értelme
nincs. A helyiek elmondása szerint ez a
Szentháromságot jelképezi. Ezt az otromba, mégis esetlenségében oly heroikus gesztust nem volt erőm elbontásra
ítélni, mert úgy gondoltam, hogy az az
építész, aki a Kádár-rezsim légkörében
vette magának a bátorságot, hogy a
temető hátsó, eldugott részében épülő
halottasház elé egy ilyen gesztust rajzol és azt meg is építik, az kivívta alkotásának a megmaradás jogát. Ez a pengefal egy fasorral keretezett út végén
áll. A ravatalozónak itt nem volt elég
hely, ezért azt a hidegház mellé raktam
le, folytatva a meglévő épület kontúrját, de egy negyvenöt fokos csavarral
tisztán észak–déli tengellyel szerkeszt-

ve fel a ceremónia-teret, amihez egy tipikus szarvasi fakapu csatolja a fedettnyitott előteret. A tetőt átfúró négy
faoszlop a négy evangélistát idézi meg.
A fasor végi területre így kerülhetett
egy különálló harangtorony-építmény,
ami sokkal méltóbb lezárása ennek a
méltóságteljes felvezető útnak. A torony által kitakart pengefalat beépítettem az épületegyüttest keretező új
urnafalba. Szerettem volna, ha nyílásaiba
szélcsengőket helyeznek el, melyek
angyali hangburokba csomagolnák a
ravatalozó környezetét, de sajnos ez
a kivitelezés során lemaradt.

› Alapvetően kis léptékű tervezési feladatok kötődnek a nevedhez: családi házak,
kisebb középületek. Jól érzed magad ebben
a léptékben? Jól elműködik ezekkel egy építészpraxis?
Igen és nem. (Ha röviden akarok válaszolni a kérdésedre.) Az építészeti minőség nem léptékfüggő, és bár jól érzem
magam a feladataimmal, de tény, hogy
egy középület esetében a végeredmény
sokkal inkább függ az építésztől, mint
a magánberuházások esetében. Utóbbinál ugyanis az erősen érzelmi szerepkörök miatt könnyen kicsúszhat az
alkotó kezéből a kontroll. Csak családi
házak rajzolásából eléldegél az ember,
de erre céget nem lehet alapítani és
fejleszteni. Kellenek a középületi megbízások, de egy kistelepülés esetében
ez néhány feladat után bezárul mint lehetőség. Budajenő község még rendelkezik egy általam tervezett, műemléki
környezetben létesülő új óvoda engedélyével. Ehhez telket vásárolt és vont
össze az önkormányzat, az építéshez
magas önrészt vállalna. Viszont évek
óta nem írnak ki megfelelő pályázatot,
és a pártoktól független helyi képvise-

lő-testület és a polgármester sem tud
politikailobbi-erejére támaszkodni. Ez
lenne a falu legnagyobb középülete,
ami a létező kistérségi igényeket is ki
tudná szolgálni, de egyelőre ez az utolsó nagy feladat megrekedt a tervfázisban. Más településnek tervezni pedig
csak személyes kapcsolatok révén lehet. A szarvasi, budakalászi vagy mádi
munkáim is így születtek.

› Legnagyobb megépült épületed a
budajenői tornacsarnok. Hogyan érkezett
ez a megbízás?
Kiköltözésemkor felajánlottam segítségemet az akkori vezetőségnek, készítettem is Turi Attila felügyelete mellett egy
tanulmánytervet a skót bencés rendház
műemléki épületegyüttesének rende-

zésére, melyben az általános iskolánk
működik. Az akkori testület lesöpörte az asztalról a tervet, de néhány év
múlva mégis az általam javasolt helyre
engedélyeztek egy tornatermet. Mivel
a terv markánsan mutatta fel a modern
építészet attribútumait, ezért általános
felháborodást gerjesztett a településen. Akkor ajánlottam fel ismét, hogy
megtervezem a tornatermet és az öltözőket. Az új polgármester, Budai István
(aki egyébként azóta is vezeti a települést) felkért a feladatra, és terveim
alapján meg is építettük azt. Az épületegyüttes, amelynek Fő utcai földszintes
épületeibe az önkormányzati hivatalt
is beköltöztettük egy felújítás után,
végül megkapta Pest Megye Kulturált
Települési Díját.

Vándorokból mesterek
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illető értékítéletében. Ezt kell felvállalni, és amíg bírja az ember, csinálni.
Alpolgármesterként elsősorban a polgármester helyettesítése a feladatom,
amihez természetesen hozzácsapódik
a műszaki beruházások figyelemmel
kísérése, koordinálása is, és a szokásos
képviselői munka.

› Milyen építészeti hozadékai vannak e megbízatásodnak?

› Budajenő alpolgármestereként az építészettől egészen távol eső területeken kell
aktivitást kifejtened. Mennyire „fekszik”
neked ez a feladat? Egyáltalán, mit takar ez
a mindennapokban?

megismerik az embert, és ha elfogadják
emberileg, akkor rábíznak olyan dön-

A településvezetés munkáját először
kívülről mint külsős bizottsági tag segítettem, majd a polgármester felkérésére 2006-ban indultam először képviselőjelöltként a választáson. Azóta
képviselőként és a településfejlesztési
bizottság elnökeként tevékenykedtem.
Ez a mostani alpolgármesterség tulajdonképpen jutalomjáték az elmúlt tíztizenkét év munkájáért. Egy ilyen kis
közösség életében nem lehet csak építészként, vagy csak orvosként, előkelő
idegen módjára részt venni, ez tipikus
városi értelmiségi hozzáállás lenne.
Ekkora lakosságszámnál még működnek az emberi kapcsolatok, könnyen
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téseket is, amelyek távol esnek ugyan
a szakmájától, de a közösség bízik az

Ha egy képviselő-testületnek van építész tagja, akkor a tudása a döntésekbe
is gyorsan be tud épülni. Ha bizonyítani
is tud egy-két épülettel, akkor a testület és a polgármester is jobban megbízik benne, és ez jó együttműködést
eredményezhet. Úgy érzem, ez a mi esetünkben sikerült. Az elmúlt időszakban
a falu több díjat is nyert a településfejlesztés területén (Belügyminisztérium
Falumegújítási Díja – 2011; Urbanisztikai Társaság Különdíja – 2011; Települési Hild János-díj – 2014), amiben Budai
István polgármester és Mátéffy Anna
főépítész mellett nekem is volt némi
részem. Mindeközben ügyeltem arra,
hogy az adódó feladatok megoldásához
a Kós Károly Egyesülés és a Vándoriskola tagjai közül is felkérjek kollégákat munkára. Így többször is dolgozott
velem volt cégalapító társam, Ferenc
Attila a Vándorépítész Kft.-ből, tervezett az önkormányzatnak Buella
Mónika tájépítész, vagy Tusnádi Zsolt
az Axisból. Amikor főépítészünk nyugdíjba ment, én javasoltam Csóka Balázs
volt vándorépítészt a helyére, akit a polgármester úr el is fogadott. A magam
részéről ezt a kapcsolati hálót komolyan
veszem, és lehetőségeimhez mérten
ápolom is. Ha ezt mindenki prioritásként kezelné a Kós Károly Egyesülésben,
sokkal eredményesebbek lennénk.

› Milyen a viszonyod a mai Vándoriskolával,
az építész-utánpótlással?
Egyetlen vándorom volt az elmúlt években, Juhász Attila, akiben nemcsak jó
építészt, de remek embert ismertem
meg. Ezen kívül nincs kapcsolatom a
jelenlegi vándorokkal, de ha tehetem,
 Tor nat er em, Bu d a jenő, 2 009

elmegyek a felvételire és a diplomázásukra. Székely kivitelező barátommal,
György Attilával közösen építettük
meg pinceműterem-irodánkat a falu
helyi védelem alatt álló pincesorán.
Ha belaktam, és megkörnyékez egy-két
komolyabb építészeti feladat, akkor
újra tudnék vándort fogadni. Egyelőre
Szentesi Levente végzős építészhallgató segít nekem a kisebb feladatokban.
Általánosságban elmondhatom, hogy
furcsállom a vándoriskola „elnőiesedését”. Ez nem kritika, mert a hölgyek

munkássága is igen tiszteletre méltó
és értékes számomra. Sokkal inkább
rólunk, férfiakról mutat lehangoló képet, mert azt mutatja, hogy nem merünk komoly vállalásokat tenni. Persze
nem tudom, hogy manapság mekkora
vállalás vándornak lenni. Mindenesetre
a mi időnkben komoly kötelezettségekkel, szellemi tornagyakorlatokkal és
hegymagas megoldandó feladatokkal
árasztottak el minket mestereink, ami
fegyelmet, lemondásokat és következetességet kívánt meg tőlünk.
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VIGYÁZAT, FERTŐZ!
Te n g e r p a r t i k á v é z ó L i t t l e h a m p t o n b a n
Építészet, fotó:
Heatherwick Studio
Szöveg:
Te r d i k B á lint

Úgy tíz éve épült egy kis büféépület
Littlehamptonban. Az építészvilágban
nagy visszhangja volt, az egekig magasztalták bátor formálása, a szokásostól
eltérő, friss tervezői hozzáállás miatt. A
terv és az épület erényeit a szaksajtó bőségesen kifejtette: a tervező Heatherwick
Studio nem véletlenül világhírű tervező-

iroda, az építészeti és dizájnvilág élharcosa. A terv erejét és különlegességét
azonban nem egyszerűen az építészeti
formálásában kell és lehet megtalálni. Az
épület környezetére gyakorolt hatását
akkor értékelhetjük igazán, ha a helyszínt, beleértve társadalmi vetületeit,
alaposabban megértjük.

Nem a köves-kavicsos tengerpartra gondolok, ahol az ég a vízzel észrevétlen ködben ér össze. Nem az út és a tenger közé
bepréselt lehetetlen arányú telek adottságaira, vagy a pazar kilátás kihasználása
miatt elengedhetetlen nyitott homlokzat és
a csípős szél elleni védelem igénye között
feszülő ellentétre.
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építményt is. Segítségükre volt ebben a
megbízó, aki nemcsak az épített környezetben, hanem a büfé belső lényegében,
a konyhában is hasonló bátorsággal,
a Ritzen nevelkedett szakáccsal indul.
Van ugyan fish and chips, de ez már nem
büfé, ez café!

Littlehamptonra mint a vidéki Anglia egyik
csöndes, békés, kissé álmatag kulturális
életű, karakteres helyszínére, jelképére
gondolok. Egy magyar (nem is kis) város
szülötteként gondolok itt arra a talán rokonítható jelenségre, amit a „fejlett és magasan kvalifikált fővárosi értelmiségi” barátaim a debreceni mocsár néven emlegetnek…
A déli tengerparton fekvő kisváros halászfaluból nőtt kikötővé, majd nyaralóvá. Fejlődése természetes, mondhatni, nincs benne semmi különleges. Épp
ez a semmi különleges az, ami annyira
jellemző rá, hogy az 1930-as években
Sir Osbert Lancaster róla nevezte el szereplőit. William és Maudie Littlehampton
kalandjai a humor segítségével próbálták
felkelteni Anglia lakosságának érdeklődését az építészet, és általánosságban a
vizuális kultúra iránt. Az építészet ügyét
szívén viselő szerző kedves rajzai pon-

tos építészeti ábrázolással igyekeztek az
épített kultúra iránti érdeklődést felkelteni a közönségben, mindezt szellemes,
azóta a közbeszédbe beépült szólásokkal
fűszerezve. (Anglia ennek nagymestere:
a legnagyobb, legfontosabb dolgokról
leginkább a nemzet sajátos humorán keresztül tud beszélni.)
Tehát a tervező nézi a tengert a szélben,
és érzi, hogy itt kulturális impulzust nem
remélhet. Adott a tengerpart, kellően távol a környező épületektől − formailag
szabad a pálya. Kerüli a „tenger − tehát
dagadó fehér vitorla” klisét, ennél mélyebbre vágyik. Ez nem a görög tengerpart, ez a Csatorna napsütötte, de szeles, köves, néha ködös − angolos − partja.
A sziklás parton kutató szemek sokféle
különleges dologra lelhetnek. Egy ilyen
talált dolognak szánták a tervezők az új

Magyarországon az építészet és az
azt értő közeg felemelését a szakma
egyedül a vizuális kultúra tudatos, oktatásba ágyazott fejlesztésében látja.
A közeg szemléletváltását az épített
környezet iránti tudatosságra való
neveléstől várjuk, melytől elemző befogadást és nagyfokú érzékenységet
remélünk. Ugyanakkor Heatherwick
gesztusa a meglévő kulturális közeg talaján indított mélyreható folyamatokat:
„Az építésznek is éreznie kell, hogy csak
nagyszerűt alkothat, ami a közösséghez
szól, és felemeli azt.” (Reimholz Péter)
Valami azóta megindult Littlehamptonban,
az egykor álmatag kisvárosban. Új kultúra
– építészeti és gasztronómiai – vetette meg
a lábát a narkolepsziás vidéki városban.
Nem csak nívós épületek formájában.
A nívós épület inspirálja a benne dolgozót is. A jó építészet ezek szerint fertőz...

CONTAGIOUS ARCHITEC TURE

A SEASIDE COFFEE SHOP IN LITTLEHAMPTON
About ten years ago, a small coffee shop was built in Littlehampton whose daring and unconventional design reverberated around the world of architecture. The
specialized press reported at length about the wonders of both the design and the building, realised by the deservedly prestigious Heatherwick Studio design firm, a
frontrunner of the world of architecture and design. However, its mere architectural design cannot entirely account for the strength and uniqueness of the plans. The
full scale of the impact that the building has on its environment becomes clear only after understanding its social implications.
Littlehampton is a quiet, peaceful and somewhat dreamy little town on the southern coast of England. Once a fishing village, in time it has grown into a harbour
at first, and then into a resort. The building is located on the sunlit, yet windy, stony and often foggy coast of the Channel. Those who wander along the coast may
chance upon many a peculiar thing, and this extraordinary building is one of those things. In close cooperation with their client, the designers handled the project
with daring ingenuity, also reflected in the decision to hire a master chef schooled in the Ritz. Although fish and chips are still on the menu, this is not just a regular
buffet any more.
In Hungary, the elite circle of architects wish to advance the case of their profession and its medium by expanding the education of visual culture. We hope to raise
awareness for the constructed environment by teaching analytical reception and working on increasing sensitivity towards the topic. Heatherwick's art initiated
game-changing processes in its immediate cultural medium. "Architects must be aware of the fact that the only thing they are allowed to create is greatness that
addresses and elevates the community." (Péter Reimholz)
Once shrouded in narcolepsy, Littlehampton decided to embrace change and let in a new wave of architectural and culinary culture.
High-class buildings inspire their dwellers to great deeds. In this sense, good architecture seems to pass on the contagion of ambition.
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Az elképzelésünk a köszöntőről a következő volt:

2017 februárjában közelgett Kálmán István 80. születésnapja.
Idős mesterünket köszöntésre hívtuk a Kecske utcába, az MMA
dísztermébe, amely ünnepeink helyszíne, amióta a Makona Irodaház felépült. István arra kért, hogy kiscsoportos beszélgetés, és ne ünneplés legyen. Hogy a beszélgetés irányát egy mederbe terelje, két kérdést küldött a társaság tagjainak: „Mit
akarunk a világban?”, és „Mi történik velünk?” Régi jegyzeteimet visszaolvasva, ez a két kérdés elég gyakran felmerült a különböző előadásokon, mindig konkrét politikai, gazdasági, történelmi vagy ünnepi események, visszatekintések alkalmával.
› Zsigmond László: Makovecz Imrétől és
Kampis Miklóstól is gyakran hallottuk,
hogy együtt kezdtetek foglalkozni az
antropozófiával. Jó lenne felidézni, hogy az
50-es, 60-as években hogyan történt ez az
akkori Magyarországon. Egyáltalán, hogyan
kerültél kapcsolatba ezzel az irányzattal?
› Kálmán István: Braun Tibor főmérnök
volt a Minőség Vegyipari Kisszövetkezetben, a munkahelyemen. Állandóan vitatkoztunk egymással, aztán,
amikor már nem bírt tovább elviselni,
azt mondta, hogy elviszlek téged valakihez, vitatkozzál azzal. Így kerültem össze, ahogy Imre írja, és én is így
gondolom, a legaranyosabb asszonnyal,
dr. Szilágyi Jenőnével, akit Rózsi néni
néven ismernek néhányan még ma is.
Volt ott egy illegális antropozófiai csoport, amely nagyon szigorú rend szerint
dolgozott. Nem lehetett egyszerre, csak
egymás után pár perccel megérkezni.
Naiv antropozófusok voltak, akik azt
hitték, nem figyelnek minket. De sosem
bántottak bennünket. Hetente egyszer
volt egy összejövetel, amely számomra
rendkívül érdekes volt. Miután akkoriban a legjobb barátom Makovecz Imre
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Zene (kobza és hegedű) István megérkezésekor. A félhomályban lévő teremben körbeüljük a nagy asztalt.
Az asztal szélére nyolc vastag fehér gyertyát állítunk, de
meggyújtani majd egyenként fogják a válaszolók. Mire körbeérünk, az összes gyertya égni fog. Minden gyertyagyújtás után a soron következő beszélő egy szál fehér virágot
tesz (tehet) a középen álló vázába. (A létszámot a koreográfiától függetlenül nem korlátoztuk.) Zenei és énekköszöntés a beszélgetés végén, koccintás, majd vacsora.
Az asztal mellett ülők István régi barátai, és azok a társaink voltak, akik István antropozófiai témájú előadásaira
jártak. A két létkérdésre a válaszadás most sem volt kön�nyebb, mint harminc évvel ezelőtt. Mindenki szót kapott.
A megidézett múlt, az elmondott személyes gondolatok,
élettörténetek, a jókívánságok és a sorra gyulladó gyertyák
különös atmoszférát teremtettek.
A széki köszöntő után az este zene mellett, vacsorával és beszélgetéssel folytatódott. A beszélgetést és a gondolatsort
folytatva egy későbbi alkalommal mi tettünk fel kérdéseket
Kálmán Istvánnak, amely a múltra és a jelenre is vonatkozott.

és Szabó Sipos Tamás volt, egy idő után
szóltam nekik is, hogy Imre, Tamás, ide
el kell jönni. Mind a ketten eljöttek, és
ott is maradtunk vagy hét évig. Aztán
megismerkedtünk dr. Berend Endre ortopédsebésszel. Rózsi néni és ő lett az
én keresztanyám és keresztapám. Rózsi nénivel egy időben Török Sándorhoz is eljutottam, akinek szintén volt
antropozófus csoportja. Sándor bácsi
rendkívül jól tudott mesélni, így hozzá is sokáig jártam. Nála találkoztam
Szilágyi Péterrel és Vekerdy Tamással.
Később megismertünk más antropozófus csoportokat, és oda is jártunk.
Lassan minden este voltunk valahol
egy darabig. Szép időszak volt. A munkát az serkentette, hogy nem voltak
könyvek, jegyzetelni kellett, majd ös�szefoglalót készíteni.

Zs. L.: Akkor mennyi idős voltál?
Húszéves voltam 1957-ben. Akkor nem
voltak Rudolf Steiner-könyvek magyarul, tehát nagy tempóban megtanultam
németül, és később én fordítottam le
ezeket Imrének. Szóval ez nagyon szép
korszak, hőskor volt, de keletkeztek ké-

sőbb feszültségek is. Ha az ember egy
kommunista rendszerben él, akkor tudja, hogy sok mindent nem lehet megtenni, amit kellene. Nagyon féltek az öregek,
hogy kikotyogjuk a dolgokat, és veszélyt
hozunk rájuk. Mi pedig állandóan azt feszegettük, mire való az antropozófia, ha
nem arra, hogy az ember csináljon valamit belőle. Ma éppen a fordítottja van,
ma mindent meg lehet csinálni, csak az
antropozófia tűnik el belőle. Így aztán a
feszültség egyre nőtt. Nagyon jól emlékszem, egy Dubrovszky László nevű embernél voltunk, aki nagy tudós volt, azt
tartották róla, hogy Rudolf Steiner semmi olyat nem mondott, amit ő ne tudna
idézni. Ott egy beszélgetés alkalmával
Imre azt kérdezte, hogy mi a véleménye
a vietnami háborúról (1955−1975), több
mint ötmillió áldozat... Mire Dubrovszy
azt mondta, hogy az antropozófia nem
foglalkozik politikával. Na, akkor szart
sem ér az antropozófia, mondta Imre, és
eljött. Ezután elkezdtük mi magunk feldolgozni Rudolf Steiner könyveit Kampis
Miklóssal és Papp Lajossal együtt. Ez
nagyon szép korszak volt a kommunista világban, és jó felkészülés a későb-

biekre. Tisztán láttuk a diktatúrában az
ellenséget, és egyformán ítéltük meg.
Nem tudom, mi történt volna, ha egyenesen ebbe a mostani világba kerülünk.

› Zs. L.: És akkor egy-egy könyvről beszéltetek?
Tematikailag nem olyan sok mindent vettünk át. A Szellemtudomány körvonalait
például két-három évig tanulmányoztuk,
aztán jöttek még az evangéliumi ciklusok, Lukács evangéliuma, meg Jánosé.

› Zsigmond Ágnes: 1981 nyarán volt az első Visegrádi Tábor, melyen mi is részt vettünk. Itt
ötven-hatvan fiatal, főként egyetemista egy
vesszőből fonott „kast” épített, melynek
közepén tüzet rakva beszélgettünk. Egy-egy
meghívott előadót hallgattunk. Makovecz
Imre támogatásával jött létre a tábor.
A Mester munka közben gyakran meglátogatott minket. Azt mondta, meg kell hívni
Kálmán Istvánt, mert ő olyat fog mondani
nektek, amire szükségetek van. Akkor még
az antropozófia szót sem értettük, de tele
voltunk bizalommal... István, akkor azt
javasoltad, ha valóban érdekel bennünket
az antropozófia, akkor szeptembertől egy
legalább hétalkalmas kurzust kell indítani,
amelyet komolyan kell venni.
Kevés a hét alkalom...

› Zs. L.: Honnan jött ez a bátorság, hogy
antropozófiát kell tanítani egy nagyobb
csoportnak?
Ha az ember megismer valami fontos
dolgot, akkor azt tovább akarja adni. Ez
a társaság zárt volt egy zárt világban −
nyilvános előadást tartani érdeklődőknek nem lehetett. Később egyre több
csoport alakult tőlünk függetlenül is.

› Zs. Á.: És elindult a Szabadság filozófiája
című könyv feldolgozása a MÉSZ-ben, 1981ben. Összegyűlt vagy ötven ember. Volt a
könyvnek egy stencilezett fordítása, és a
tagság nagy nehezen elintézte, hogy legyen
belőle fénymásolat. Pár alkalom után Kádas
Ágnes (OÉ 2016/1) lakásán folytatódott a
munka. Akkor már csak húszan-harmincan
maradtunk.Elővettem, mert megvannak a
régi jegyzeteim azokról az előadásokról, és
újraolvastam őket. Elkezdtünk egy témát,
és ha közbejött egy politikai esemény, akkor
rögtön reagáltál arra a történelmi előzmények megvilágításával. Ha jött egy ünnep,
akkor készültünk az alkalomra először szellemiekben, aztán tevékenyen is. Több szálon futó esemény volt ez.
Az ünnepek fontosak voltak.

› Zs. Á.: Majd a Történelmi szimptomatológiával foglalkoztunk. A felsőőri karácsonyi játékot később, 1984-ben kezdtük
tanulmányozni. Emlékszem a közös karácsonyainkra is, amikor mindenkinek valamilyen közösségnek szóló egyedi ajándékot
kellett kitalálnia. Előadás 1985-ben a Pásztorjáték, 1986ban a Király- és a Pásztorjáték, 1987-ben a Paradicsomi és a Pásztorjáték volt több helyszínen.
Ezeket a karácsonyi játékokat mi még németül, tájnyelven adtuk elő, német szövegű énekekkel, mert a kották is megvoltak.

› Zs. L.: 1989-ben megalakult a Kós Károly
Egyesülés. Többféle komoly célkitűzés volt:
oktatás, cégek működtetése, vállalkozói
klub. Sok megerősödött, felnőtt ember
együtt: te, Imre, Miklós és mi sokan, fiatalok, akik a felét sem értették, hogy mit
akartok, de hihetetlen szabadságérzésünk
volt, és együtt akartunk dolgozni, tanulni.

„Valamikor a hatvanas évek elején indult el az »Élő magyar építészet« mozgalom, melyből 1989-ben megszületett
a Kós Károly Egyesülés intézménye.
A mozgalmat elindító építészek sokkal
tágabb értelemben fogták fel szakmájukat, mint annak legtöbb művelője.
Ezt tükrözi az egyesülés elnevezése
is − Kós Károly Vállalkozási, Oktatási
és Kutatási Egyesülés −, és az is, hogy
tagjai között más szakmabeli − például
vegyipari vagy környezetvédelmi tevékenységet folytató − cégeket is találunk.” (Kálmán I.: A Kós Károly Egyesülés és a Szabad Főiskola. 1999, Szabad
Gondolat, 2/4.)

› Zs. L.: Még az Egyesülés előtt rendszeresen
voltak antropozófiai jellegű előadások Kaposváron és Pesten, a Rumbach Sebestyén
utcában, a régi Makonában, melyeket te
és Miklós tartottatok. Később bekerült az
Egyesülés kereteibe, hogy az Egyesülés
tagjainak székhelyén, Budapesten, Kaposváron, Keszthelyen vagy Pécsett legyen
lehetőségük részt venni szellemi munkában, alakuljon ki köztük együttműködés.
A későbbi Szabad Iskolát próbáltuk formába önteni…
Ebben a történetben a legérdekesebb
az volt, hogy közben Imrében kialakult
egy ambivalens érzés. Úgy gondolta,
a fiatal generáció nem alkalmas arra,
hogy úgy fogadja be az antropozófiát,
ahogy mi tettük, ezért inkább Miklós
meg én kezdeményeztünk több mindent. A külföldi Antropozófiai Társaság
munkáját nem tudta elfogadni. Később
megjelentettem az Országépítőben is
azt a cikket, melyben Imre beszélt az
antropozófiáról. Ebből nagyon jól lehetett látni, hogy neki mit jelentett, és
hogyan diszkreditálták.
„Az én építészeti tevékenységemnek
és az életemnek van tengelye, és ez
a tengely az antropozófia, és az egész
tevékenység arra fűződik fel, és minden magyarázat csak ebből kiindulva
lehetséges.”
„A szellemi táplálékom, ami hozzásegített ahhoz, hogy ne lehessen legfontosabb, legszentebb, legtitokza-
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tosabb értékeimet elvenni tőlem, az
az antropozófia volt, Rudolf Steiner
antropozófiája. Ez a világszemlélet,
melynek alapján állok a mai napig.”
„Az a véleményem alakult ki akkor ösztönösen, később abszolút tudatosan,
hogy nagyon sokan félreértik, félremagyarázzák, és ócska magánéleti szférává
züllesztik egy szervezettségre való hivatkozással, ahelyett, hogy normálisan viselkednének, tehát saját szakmájuk területén, a saját környezetükben csinálnának
egy életpraxist azokból a felszabadító,
tiszta és világos gondolatokból, amelyeket Rudolf Steiner segítségével sikerült
megérteniük.” (Makovecz Imre) (Kálmán I.:
„Én nem lehetek antropozófus építész...”.
Emlékezés Makovecz Imrére. Szabad
Gondolat, 2012. március, 15/1.)

Zs. Á.: Imre egész életében antropozófus
építészként dolgozott.
Igen. Ha még mélyebben bele akarok
ebbe menni, akkor az élő magyar építészet, idegen szóval az organikus építészet képviselője volt. De Imre sokkal
több volt, mint építész, ő nemcsak
a tervezésbe, hanem a gondolkodásába, világszemléletébe is belevitte
a szellemi tudását. Ez viszont semmiféle
megértésre nem talált az antropozófus
körökben. Az antropozófia ma is intellektuális, morális, dogmatikus karakterrel létezik a környezetemben itt
Magyarországon. Én ezt most intenzívebben élem át, mint régen.

Zs. L.: Amikor a vállalkozói klubot megalakítottátok, akkor mi volt az elgondolásotok
az együttműködésről? Gazdasági egyesülés
volt ugyan, de hiányzott a tőke. Mi adtunk
össze pénzt, hogy tudjunk működni.
A vállalkozás gazdasági tevékenység,
egyben közösségalkotás is. Mi nem csak
egy közös dolgot csináltunk, és egyikünket sem az mozgatta, hogy ebből profitot
lehet termelni, hanem hasonlóan gondolkodtunk. Amikor a Felületkémia Kft.
1992-ben megalakult, akkor föltettem
azt a kérdést, hogyan lehet egy olyan
céget alapítani, amiben a hatalom és
a pénz megrontó ereje nem működik.
Ez sikerült. Most zártuk a 25. évet, és
ez érdekes. Ugyanígy alakult a Makona
Kisszövetkezet is, természetesen gazdasági tevékenységre. Egy nagyon konkrét szellemi gondolatból született meg,
de gazdasági és kulturális téren is egyszerre tudott működni. Nem tudom, hogy
azóta történt-e ilyesmi.

Zs. L.: És a vállalkozói klub gondolata az
volt, hogy ennek a tapasztalatát meg lehessen osztani a többiekkel?
Igen.

Zs. Á.: A KKE lassan építészegyesüléssé vált: mindenki a megszerzett munkáit
csinálta meglehetősen tisztességesen és
magas színvonalon. De Rudolf Steiner szellemisége lassan kikerült az irodákból, csak
közvetve, Imre által hatott. Az a szellemiség, amit ő képviselt, sokkal erősebb volt,
kézzelfoghatóbb és követhetőbb.

Zs. L.: Májusban Kaposváron, a Kampis Miklós által rendezett In memoriam Makovecz
Imre konferencián felolvasták Imre 1977es előadását a népművészeti jelekről. Hihetetlenül nehéz szöveg, közben színtiszta
„Szabadság filozófiája”. A gondolkodás
megfigyeléséről, és az észlelet más módon
való megközelítéséről szólt, nem az intellektuális megértésről.

Ez rendben is volna, de tudni kell, mit jelentett neki forrásként az antropozófia,
amiről már beszéltünk.

Hála istennek, nagyon sok írása megmaradt
Imrének. Hogy olvassák-e, azt nem tudom.

Az egy kényszerhelyzet volt. Az Ita
Wegman Alapítványt Frisch Mihállyal és
Kádas Ágnessel elsődlegesen azért hoztuk létre, hogy anyagilag támogassuk az
antropozófiai gyógyászatot. Már elindultak a Waldorf-iskolák és különböző

Zs. Á.: Talán a vándorépítészeinkkel Imre
írásai segítségével lehetne az antropozófiát
megismertetni...
Országépítő 2017|02

Zs. L.: Ezt a folyamatot látva úgy döntöttetek, hogy megalapítjátok az Ita Wegman
Alapítványt (1992), a Szabad Gondolatok
Házát (1998), és létrehozzátok a Szabad
Gondolat folyóiratot.

új tevékenységek, orvosok még nem voltak, de tudtuk, hogy majd lesznek. Nem
akartunk pályázni, vagy mecénást keresni, ezért alapítottunk egy céget (Natura
Budapest Kft., 2004), és ennek a teljes
jövedelme az alapítványba került, ebből
tudtunk támogatást nyújtani. Amikor
Ágnes már súlyos beteg volt, kialakult
mellette egy gyógyító közösség: egy orvos, egy terapeuta, egy ápolónő és egy
pap, akik rendszeresen jártak hozzá. Ehhez hasonló gyógyító közösségek létrejöttét szerettük volna elősegíteni.

Zs. L.: A biodinamikus gazdálkodást is támogattátok a bevételből?
Legéndnél nem a biodinamikus gazdálkodás volt az elsődleges számunkra,
hanem az, hogy legyen egy mintagazdaság
a Waldorf-iskoláknak. Építettünk nekik egy
házat, ahová most is járnak az iskolások.
A legtöbb pénzzel őket támogattuk.

Zs. L.: Létrehoztátok a Szabad Oktatási
Fórumot a KKE szervezésében és keretei
között, aztán a Szabad Főiskolát (1999),
elsősorban Frisch Mihály és teáltalad, az Ita
Wegman Alapítvány támogatásával. Ugyanakkor a KKE neve is szerepelt az indító felhívásokon, és mi is vezettünk kurzusokat.
Még a Felületkémia Kft. is ott volt.
Nézd, az oktatás hozzátartozik ahhoz,
ha valami elkezd fejlődni.

Zs. L.: Te a kispesti Waldorf-iskolát segítetted éveken át.
Hét-nyolc évig voltam ott tanácsadóként, a szervezetet kialakításában segítettem. Vincze Erzsébettel dolgoztam, aki nélkül nem lett volna, és ma
sem lenne ez az iskola, mert hihetetlen
energiával dolgozik.

Zs. Á.: Egy 97-es folyóiratban, a Nevelésművészetben olvastam egy jó összegzést
a Waldorf-iskolákról, fejlődésükről. A szabad szellemi élet intézményei, ahol érvényesül az önigazgatás és a pedagógiai módszer az antropozófia szellemiségében. Most
már létjogosultságot nyertek, túl vannak
már a gyerekbetegségeken, és egy újabb
korszakba léptek?

Inkább az a jellemző, hogy elég gyors
tempóban terjedtek el. A gyerekbetegség
történelmi vonatkozásban egy hosszabb
korszak. Jobb lett volna, ha szépen lassan fejlődik ki egy erős iskola, és utána
a többi. De nem így történt, aminek nyilván az az oka, hogy az állami iskolarendszer totális csődben van. Jó híre lett, és
egyre többen akartak Waldorf-iskolába
járni. Iskolaalapító lelkesedés pedig volt.
Szimptomatikus kis történet, nem egészen két éve történt egy vidéki Waldorf–
iskolában: az egyik tanárnő megkérdezte, ki az a Rudolf Steiner, olyan sokat
beszélnek róla…
„A Waldorf-pedagógia nevelési elve és az
önigazgatású iskola szervezeti felépítése
elválaszthatatlan egymástól. A Waldorfiskola mind nevelési felfogásban, mind
szervezeti felépítésben Rudolf Steiner
a hármas tagozódású társadalomra vonatkozó eszméjén alapszik.”
„...a Waldorf-iskoláknak és minden Waldorf-intézménynek a szabad szellemi
élet intézményévé kell válniuk, olyan
szervezetté, melyből impulzusok származhatnak az egész társadalom szabad
szellemi életének megteremtéséhez.”
(Kálmán I.: A Waldorf-pedagógia és az
önigazgatású iskola. Nevelésművészet
folyóirat, 1997. szeptember)

Zs. Á.: Mérhetetlenül felgyorsult a világ a
számítógéppel és az egyéb technikai eszközökkel. Ahogyan Frisch Mihály is írja a
legutóbbi Szabad Gondolat folyóiratban, a
mostani gyerekek úgy születnek, hogy tudják
kezelni az okostelefonokat és a számítógépet. Hová vezet ez a technikai fejlődés?
Hát nézd, én ebbe nem mentem bele.
Ma sem tudom, hogy helyesen tettem-e,
így hiányoznak az objektív tapasztalataim. Kérdéseim vannak ezzel kapcsolatban.
Nem tudok rájönni, hogy milyen képesség
lehetőségét hordozza ez a világ. Ebbe a
világba semmi nem jön, ami nem jelenti az
emberiség fejlődésének lehetőségét.
„Minden ember az istenektől kapott, de
a saját korábbi inkarnációiból származó
képességeihez mért feladatot hoz magával a születés előtti létből, melyet csak
itt a Földön tud megvalósítani.

A nevelőnek nem a gyermek képességeit kell fejlesztenie, tudását gyarapítania, hanem segíteni kell a felnövekvőt,
hogy meg tudjon küzdeni azokkal az
ellenerőkkel, melyek megakadályozhatják feladata megvalósításában.”
(Kálmán I.: A jövőképről. Szabad Gondolat, 2008. március, 11/1.)

Zs. L.: Az európai közép gondolatáról kérdeznénk még. Elsodorta a két világháború,
és most az európai egység megteremtése
helyett egy gazdasági lerohanás történt
Kelet-Európában. Mindeközben jöttek, jönnek a bevándorlók. Mi Európa feladata?
Ertsey Attilával most készülünk
megint egy nemzetközi konferenciára (1917−2017 konferencia. A hármas
tagozódás 100 éve. 2017. szeptember
9−10.), amely hasonlóan a 2014-es konferenciához, egy százéves évfordulóra
szerveződik. Remek előadók jönnek, és
olyan emberek is, akik lehet, hogy egy
év múlva már nem lesznek közöttünk.
„1917-ben két olyan sorsdöntő esemény
rázkódtatta meg Európa politikai életét, amely alapvető változást eredményezett: Oroszországban győzött a bolsevik forradalom, az Amerikai Egyesült
Államok belépett a háborúba, s ezzel
fennállása óta először avatkozott Európa politikai ügyeibe. E világtörténelmi fordulat után, amikor a két nagyhatalom elfoglalta európai pozícióját,
Rudolf Steiner nyilvánosságra hozta
a hármas tagozódású társadalom,
a szabadság szociális rendjének általa fölfedezett eszméjét.” (Kálmán I.
előszava R. S. A szociális élet kérdései
c. könyv magyar fordításához. 1990,
Mandátum)
„…Amerika szerint Európa egyesülésének úgy kell létrejönnie, hogy az az
angloamerikai népek világuralmi törekvését, egy gazdasági világbirodalom
megalapítását szolgálja.
A mai EU-politika a nemzeti államokat
is – beleértve a Párizs környéki békediktátummal szétszabdalt államalakulatokat is − egyetlen szuperállammá
akarja összefogni. A kérdés az, hogy
az integráció föderalisztikusan, vagy

centralisztikusan jön-e létre. Ha a régi
államrend fönnmarad, az biztosan katasztrófához fog vezetni. Egészséges
integráció csakis szabad szellemi életből kiindulva jöhet létre. Az az Egyesült
Európa, amely a mai bürokratikusan
igazgatott egységes állammechanizmus mintájára akar szerveződni, adminisztratív eszközökkel, törvényes úton
akarja az egységet megteremteni, az
kénytelen lesz egyre fokozódó kényszerintézkedéseket hozni, hogy a szétesést megakadályozza, így szükségszerűen totalitárius óriáshivatallá válik,
miközben a demokrácia és az alapvető
emberi jogok demagógiáját továbbra is hangoztatja. A mai EU brüsszeli
bürokratái azért dolgoznak, hogy mindent felszámoljanak, ami az egyéni
fejlődést szolgálja, hogy a tagországok
polgárai az iparban hasznosítható emberanyaggá váljanak. A rafináltan, de
egyre brutálisabban végrehajtott folyamat oda vezet, hogy az unió népei
a néplelkektől elszakítva uniformizált
masszává válnak, és ebben a mas�szában az egyes ember élete a puszta
fizikai létre alacsonyodik.” (Kálmán I.
előszava Andreas Bracher cikkéhez.
Szabad Gondolat, 2002. június, 5/2.)

Zs. Á.: És hogyan gondolsz vissza az eltelt
évekre?
Az a helyzet, hogy jött az Ágnes betegsége, és mi kiváltunk az Ita Wegman
Alapítványból. Ekkor tudatosan azt
határoztam el, hogy mindenből vis�szavonulok. Bizonyos kapcsolatok még
megmaradtak, mert nem lehetett a céget egyik napról a másikra felszámolni,
de 2016. december 31-e óta én ebben
már nem veszek részt. Egyik oldalon az
egészre azt mondom, ez egy gyönyörű
történet volt: eleven élet a különböző
tevékenységeken keresztül, a másik oldalon azt mondom, ennyi tellett tőlünk.
Azt meg Steiner mondja nekem: nem az
a fontos, hogy mi történik azzal, amit
az ember létrehoz, hanem az, hogy egyszer itt volt a világban. Ez a gondolat
olyan bizalmat igényel az embertől,
aminek nagyon erősnek kell lennie.

Ybl-díj, 2017
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tásai olyanok, mint a kézműves borok, melyeket egy szűk,

magánzó« építész , a Heil Tibor körül csoportosuló tár-

műértő közösség tart számon, s vidul a lelke, ha az újabb

saság aktív, de mindig kissé »különálló« tagja volt , aki

művel találkozik. A makonás hagyománynak megfelelően

az ötvösiskola elvégzése után idősebbként került az Ybl

Pécelen főépítészséget vállalt aktív tervezői munkája

Miklós Főiskolára. Kimagasló rajzkészségével, tehetsé-

mellett , melyet hosszú éveken át folytatott . Magánzói mű-

gével, érett gondolkodásával hamar kitűnt társai közül.

ködése ellenére végig csapatban dolgozott , számos mun-

A főiskola után a Mester, Makovecz Imre mellett kezdett

káját Balassa Endrével, Engelmann Tamással és Zsigmond

dolgozni. Az elsők között kapott önálló munkát , ami nagy

Lászlóval közösen jegyzi. Rőth Renátával a belsőépítészet

megtiszteltetés, ha tetszik, »rang« volt abban az időben.

világába is belekóstolt , majd számos munkájánál a belső

A Mester, felismerve tehetségét és egyenes jellemét , sok

terek terveit is elkészítette. Azon kevés építészek egyike,

munkába vonta be munkatársként, később tervezőtársként.

akik a mai napig ragaszkodnak munkájukban ahhoz a ha-

A 90-es években – Makovecz Imre ajánlására – egyike

gyományos építészeti szemlélethez , mely egységben látja

volt a Charles walesi herceg londoni építészeti egyetemén

a szakmát az enteriőrtől a házon át a várostervezésig” –

féléves kurzust tartó három magyar oktatónak. Bata Tibor

hangzott el Turi Attila laudációjában még tavaly, az Ars

a Kvadrum Építésziroda alapító tagja. (…) Tervező évei

Patronus Alapítvány díjának átadása alkalmából. Az idén

bebizonyították tehetségét . Építészeti stílusa markáns-

újabb, rangos kitüntetésben részesült a méltatott alkotó.

sá, az organikus vagy szerves építészeten belül egyedi,

Magas színvonalú, a magyarországi kistelepülések helyi

felismerhető világgá fejlődött . Talán sajátos, kézműves

léptékéhez igazodó, „kézműves” építész alkotói munkás-

alkotói módszere, személyiségének egyedisége, vagy a

sága, valamint a magyar organikus építészet megteremté-

felgyorsult , széteső világ közege az oka, hogy közel száz ,

se, fennmaradása és megújulása érdekében végzett tevé-

kiváló építészeti minőséget hordozó lakóépülete, számos

kenysége elismeréseként Bata Tibor Ybl-díjat vehetett át .

közintézménye nem kapott visszhangot a sajtóban. Alko-

Ez alkalomból köszöntjük őt az alábbi kis összeállítással.

Gyerekkorom óta nagyon szeretek rajzolni. Ugyan még nem tudtam pontosan,
hogy mi akarok lenni, de jártam szorgalmasan a rajzszakkörre. Aztán fölvettek
az Ybl Miklós Főiskolára, majd elvégeztem a Műszaki Egyetemet. Úgy alakult
a sorsom, hogy kapcsolatba kerültem
olyan fiatal építészekkel, akik Makovecz
Imre mellett dolgoztak. Felmértünk házakat, felszerkesztettük, a nagyobb munkákat előkészítettük. Nekem megtetszett
az a műhely, amit Makovecz Imre akkor,
a 80-as évek végén alakított ki. Ő egy
fantasztikus mester volt. A Makovecztanítványok lehetőséget kaptak ugyanis
arra, hogy megmutassák egyéni látásmódjukat. Bátorított minket, hogy formai utánzás helyett találjuk meg a saját
utunkat. A kisebb munkákat rendszeresen odaadta az egészen kezdő építészeknek azzal, hogy „csináld, kisfiam”. Igazán
csak akkor szólt bele, amikor úgy látta,

Az Építészet XXI. című műsor
2 0 1 7. 0 4 . 1 2 - i a d á s á n a k
szerkesztett változata.
E cho T V, r ende z ő -mű s or ve z et ő: Br a s s ói Rék a
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„Bata Tibor, Makovecz Imre szavaival élve »notórius

 Ta ny a t er v e, Já s z a p át i, k ü lt er ü let , 2 0 13
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hogy rettenetesen rossz irányba megy a
dolog. Ráadásul nemcsak megterveztük
ezeket a házakat, hanem a kivitelezésben
is részt vettünk, kijártunk művezetni…,
és ha nem tettük, vagy nem elég sűrűn,
akkor rettenetesen mérges volt a Mester… Rengeteget kellett dolgozni, de nagyon sokat tanultunk belőle.
Két dolog nagyon fontos számomra,
az egyik a népművészet, amelyet nem
leutánozni kell. Senki nem lakik 16 méter hosszú, 4 és fél méteres házban,
amiben nincs fürdőszoba. Ezt hívjuk
skanzennak… De ha ebből indulunk ki,
akkor nem járunk rossz úton. A másik fontos dolog, de ezzel nem vagyok
egyedül, az a századforduló építészete,
amellyel valami egészen különleges kezdődött el a világban. Megérteni, megismerni e korszak építészetét − mások
szerint talán ódivatú –, engem azonban
ez foglalkoztat.

vagy mit szeretnék. Évek óta foglalkoztat
egy hatalmas oszlopokon álló kis faház
gondolata, ilyet azonban nyilván ma senki sem akar építeni… A harmadik fontos
dolog pedig maga a hely, a hely szelleme,
hiszen nem mindegy, hogy valami egy
Pest megyei községben, vagy a szlovák
határ mentén van-e.(…)

P á z má ny Pét er K at olik u s E g y et em,
Iu s t ineu m ok t at á s i épü let , át a la k ít á s, Pili s c s a b a , 2 00 5

(…) Viszonylag korán, még egészen fiatalon kaptuk az akkor elinduló Piliscsabai
Katolikus Egyetem épületeinek tervezési
feladatát. Néhány épületet nekem is volt
szerencsém oda tervezni. Az egyik, általam
nagyon szeretett épület az új kollégium.
A hegyoldalba ékelődő területre először
egy hosszanti elrendezést képzeltem el, de
sehogyan sem tetszett. Miután a kollégium
fenntartását egy szerzetesrendre bízták, a
régi kolostorok mintájára egy kerengőre emlékeztető elrendezéssel fogalmaztam újra
az elképzelést. Az építtető is megértette az
alapötletet, együtt gondolkodva könnyen
haladtunk tovább. Ezt nagyon fontosnak
tartom minden tervezési munka során.
A campus területén valaha magyar honvédségi laktanya volt, később szovjet
alakulatok állomásoztak itt. Az egykor patinás együttesről számtalan képeslap, régi
fénykép és egyéb relikvia maradt az utókorra, amelyeknek egy emlékszobát alakítottunk ki a tanulmányi osztálynak otthont
adó épülethez illesztve. Sajnos az idők
során tönkrement és lebontották, ahelyett,
hogy a faépítményt lefestették és felújították volna.(…)

(…) Egy ház tervezésekor három alapvető
fontosságú dolgot tartok szem előtt. Az
egyik, hogy az építtető mit szeretne. Ha
az egy butaság, akkor az én feladatom
más irányokba terelgetni őt. Érdekes hallani, amikor néha rácsodálkoznak arra,
az, hogy valaminek van ablaka, jó hőszigetelése és kiváló hőtechnikája, még
édeskevés, abból nem lesz jó ház… Fontos az is, hogy én magam mit gondolok,
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P á z má ny Pét er K at olik u s E g y et em,
S z ent L u j z a K ollé giu m, Pili s c s a b a , 1998

	P á z má ny Pét er K at olik u s E g y et em, Qu a e s t u r a iga z gat á s i épü let po s t áv a l
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(…) A veresegyházi főtér egyik épülete szabadidő- és gazdasági innovációs
centrum. Magas tornya a főtér fókuszában áll, az alsó szinten árkádos üzletek
sorakoznak, akár egy felvidéki magyar
városban, melytől Veresegyház sem földrajzilag, sem lelkületében nem áll távol.
A középkori városok mintájára, melyek
gyerekkorom óta érdekeltek, számomra
az épület fontos elemei a funkció szerint
egymástól különböző, változatos zárt erkélyek. Nagyon fontos a változatosság,
az izgalmas, váratlan részletek. Sokszor
gondolkozom azon, hogy ha több milliárdot költenek egy főtér burkolására és
elegáns világítótesteire, de ott egyetlen
izgalmas részlet sincs, ami egy gyereknek érdekes lehet, akkor mi értelme van
az egésznek? (…)

  Fót , B oglá r k a bölc s őd e, 2 0 15. Fot ó: Déne s E s z t er

(…) Az egykori kioszk épülete a tisztek
és a közkatonák kantinjaként funkcionált. Csak néhány fekete-fehér fénykép
tanúskodott arról, hogy nézett ki egykor. Ennek alapján, kissé átfogalmazva
született meg az új épület terve. Még a
fedett-nyitott fa előépítmény is hasonlít az eredetire. Fontos a hagyomány
követése, az illeszkedés, ugyanakkor
pontosan láthatóak az új igényeknek
megfelelő épületen a mai kor jegyei.(…)

K i s t ér s é gi Iga z gat á s i K ö z pont
át a la k ít á s i t er v e,
Mát é s z a lk a , Z s igmond L á s z ló v a l
é s B a la s s a E nd r é v el, 2 009

(…) Jó szórakozás egy néhány éves gyerekkel fakockákkal játszani. Közben
sokszor eszembe jutott, hogyan lehetne
a játék kockákból a valóságban is épületet, vagy valamilyen épületrészt csinálni.
A fóti Boglárka bölcsőde tervezésekor is
a színes fa játékkockák jutottak eszembe, amiket a magas lábazati falon, a támfalakon és a tömör kerítéseken szerettem
volna megjeleníteni. Az előbbi alapötlet
mellett az is érdekelt, hogy ha ez az átalakítandó épület nem a hatvanas években épült volna meg, hanem jóval korábban, akkor milyen formát öltött volna.
Az általam nagyon szeretett századforduló építészetét követtem, ugyanakkor
a figyelmes szemlélő számára a részletek
alapján egyértelmű, hogy mai épületről
van szó.(…)



YBL AWARD 2017
TIBOR BATA

On account of his drawing skills and maturity, Tibor Bata quickly emerged as one of the most promising young talents of his generation. After graduation, he started
working as a disciple of the Master, Imre Makovecz, who, having recognised his talent and honesty, involved him into a number of projects, first as a junior architect
and later as a colleague. In the '90s, he was one of the three Hungarian architects delegated to teach a semester at the London-based university of Charles, Prince of
Wales, at Makovecz's own recommendation. His work has always been a testimony to his outstanding talent, which allowed him to create a uniquely characteristic
world within the order of organic architecture. This year, he was awarded with the highest professional recognition available in Hungary, the Ybl Award.
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A konferencia tanulmánykötete
megjelent a Miszla Art kiadásában,
a szerzők szerkesztésében.

Szilágyi M á r i a , Kerner G á b o r

 K a la z nó. Fot ó: Déne s G y ör g y

 Z áv od , t or ná c o s z lop. Fot ó: S z á s z G á bor

A néprajztudomány már a 19. században
felfedezte, hogy a magyar népi építészet
a kultúra olyan unikális része, amivel kell
és érdemes foglalkozni. A millennium
évében, 1896-ban a Városligetben megépítették az Ezredévi Kiállítás keretében
a Millenniumi Falu jellegzetes épületeit,
amelyek nemcsak a magyarok, hanem
az itt élő nemzetiségek kultúrájára is
felhívta a figyelmet. Így volt ez Európaszerte is, hiszen egyre-másra jöttek létre
a skanzenek. A tudományos munka folytatódott, a magyar és az egyetemes műemlékvédelem egyre többet foglalkozott
a tradicionális építészet feldolgozásával
és védelmével.
Hazánkban a 20. század közepétől egyre több népi épületet nyilvánítottak védetté. Az egyedi védelmen túl a területi
védelem fontossága is előtérbe került.
Ennek köszönhetően számos védett falusi műemléki együttes jött létre, így Szigliget, Tihany, Csongrád, Hollókő, és még
folytathatnánk a sort.
Miközben az építészeti és néprajzi szakma töretlenül folytatta a kutatást, feldolgozást és védetté nyilvánítást, a tradicionális falu átalakult, a vidéki építészet és
komfortigény gyökeresen megváltozott.
Mindez együtt járt a műemlékvédelem
felhígulásával, a támogatási rendszerek
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megszűnésével, a hagyományos gazdálkodási életformák elsorvadásával.
Napjainkra olyan jelenségnek lehetünk
szemtanúi, pontosabban részesei, ahol a
korábbi, kontinuitáson alapuló építészeti arculatváltás teljesen megváltozott. Az
illeszkedést felváltotta az építészeti illetlenség, a divat, a gyökértelenség, valamint sok olyan apróság, amitől a tradicionális faluképek megszűnnek létezni. Ez
a fajta átalakulás ugyanakkor nemcsak
szűkebb környezetünkben érzékelhető,
hanem szerte a nagyvilágban is.
Konferenciánk három pillérre alapozva kívánta körbejárni a fentebb vázolt jelenségeket.
Először is a változások okait akartuk feltárni. Másodszor a kialakult helyzetet
kívántuk rögzíteni európai és azon túli kitekintéssel. Harmadszor megpróbáltuk kideríteni, hogy orvosolható-e még a probléma. Ráadásként azzal foglalkoztunk,
hogy milyen eszközökkel lehetne visszafordítani, avagy befolyásolni a kedvezőtlen építési folyamatokat, változásokat.
A tanácskozáson hat előadást hallhatott a
szakmai közönség. Ezek mindegyike másmás szemszögből közelítette meg és mutatta
be az új jelenségeket a vidék népi építészetében, különböző területekre fókuszálva.

Nagy Dénes előadása adta meg a konferencia keretét. Ő először azt vizsgálta,
helyes-e a népi építészet elnevezés; hogyan jelenik meg ez a fogalom más nyelvterületeken; milyen kifejezéseket használtak a tudósok könyveikben, és mit
értettek azok alatt. Ugyanazt értjük-e
népi építészet alatt szerte a világon; mit
fogadtak el megfelelő megnevezésnek az
olyan szervezetek, mint az UNESCO és
az ICOMOS; és hogyan lehetne egységesíteni és definiálni, hogy mi is az a népi,
tradicionális és vernakuláris építészet.
A továbbiakban szó esett arról, kik azok
hazánkban, akiknek kiemelkedő szerepük volt a népi építészet kutatásában. Az
előadó ezt követően bemutatta a szakterület nemzetközileg is elismert, ikonikus
személyiségeit. Végül arra kereste a választ, hogy milyen módszerekkel lehetne
megmenteni a népi építészetet, és e téren mi a nemzetközi gyakorlat.
L. Balogh Krisztina előadásában felvetette: mit tehet vagy tehetne egy
főépítész falun, milyen tevékenységei
és eredményei lehetnek, amelyek segítségével megfelelő mederbe tudja terelni
az új jelenségeket napjaink falusi építészetében. Elmondta, hogy milyen eszközrendszerrel dolgozhat egy főépítész,

és miben segíthet az új, készülőben lévő
településképi arculati kézikönyv, mi
lehet a szerepe és jelentősége.
Kerner Gábor beszámolójában számos
példával támasztotta alá, hogy milyen
divathóbortok és manipulációk jelentkeztek a Balaton-felvidék népi építészetében az elmúlt húsz évben, és ez milyen
hatással volt a faluképekre. Mi lehetne
a helyes építészeti hozzáállás, hogyan
kellene a tervezőnek úgy becsempésznie a hagyományos építészeti elemeket
és arányokat az új falusi épületek tervezésénél, hogy az ne hasson idegen
elemként, és újra összhangot teremtsen.
Csernyus Lőrinc egy település, Csenger példáján mutatta be, mit tehet egy
főépítész harminc év alatt vidéken, hogyan alakíthatja a településképet úgy,
hogy átülteti a hagyományokat, ugyanakkor megfelel a mai kor követelményeinek is. Csenger jó példája annak, hogy
az építészet által hogyan kelthetünk
életre egy települést, és formálhatjuk
annak közösségét.

„A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab.
Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!” (Sebő Ferenc)
 Z áv od , Fa ch w er k-há z . Fot ó: Déne s G y ör g y
 K a la z nó. Fot ó: Déne s G y ör g y

Szilágyi Mária azt vizsgálta, milyen tényezők befolyásolták a falusi építészetet Bánátban a 18. századtól napjainkig,
melyek voltak azok a tényezők, amelyek
ennek a multietnikus közegnek az építészetét egységessé, és melyek azok,
amelyek különbözővé tették. Mi történik
napjainkban Bánát falvaiban, jelen van-e
a hagyomány, és ha igen, milyen módon
van jelen? Az előadó kitért arra: vajon
mennyire kovácsolják össze ismét az új
jelenségek ezt a soknemzetiségű területet, vagy inkább az érezhető-e, hogy mindenki saját identitásának kifejezésére törekszik? És végül maradt az örök kérdés:
van-e megoldás?
Jakab Csaba a székely falvak arculatváltását mutatta be a 20. század folyamán.
Ismertette azokat a hatásokat, amelyek
befolyásolták e folyamat alakulását,
valamint, hogy napjainkban milyen új
jelenségek rombolják tovább a faluképet,
és vannak-e jó példák. Hangsúlyozta az
oktatás és a nevelés szerepét a hagyományok továbbélésében, a természet és
az építészet összhangjának fontosságát,
valamint a falusi közösség, az egymáson
segítés, vagyis a kaláka szerepét.
Konferenciánk szigorúan szakmai jellegű volt, azokkal és azokhoz kívánt
szólni, akik saját környezetükben hatékonyan tudnak fellépni a pozitív változások érdekében.
Szakmai összejövetelünk reményeink
szerint megalapozta további törekvéseinket, hiszen „hagyományaink csak
akkor maradhatnak meg, ha megéljük
őket”, és ha a múltat megértve tanítjuk a
jövő generációit a tolnai dombok között
és szerte a világban.
A szimpózium megrendezéséhez kitűnő
helyszínt biztosított a Miszla Art Kulturális Központ és Alkotóház Makay Tamás
és felesége, Makayné Pál Berta tulajdonosok vezetésével, akik jó érzékkel bővítették e rendezvénnyel eddigi zenei és
képzőművészeti szolgáltatásaikat.

Az elméleti előadások mit sem értek volna, ha a résztvevők nem tekintenek bele
a „Schwäbische Türkei” világába. Kalaznó, Závod és Murga települések népi és
szakrális emlékeivel ismerkedhettünk
meg szakértő helybéli vezetők segítségével. Furcsa világ tapasztalható ezekben a falvakban: miközben érezni lehet
az elmúlást, szinte tapintható az élni
akarás. Az elmúláson nem csodálkozhatunk, hiszen a történelem alaposan megtépázta ezt a területet. Kitelepítések,
betelepítések, lakosságcsere, tudatos
sorvasztás − minden végigsöpört ezeken a falvakon, ami csak elképzelhető.
Valamitől mégis megmaradni látszik az,
amiről a konferenciánkon egy napig beszélgettünk. Valamitől? Inkább valakik
által, akikről illik szót ejtenünk. A meglátogatott falvakban kivétel nélkül találhatók olyan emberek, akik nem engedik
a további pusztulást. Civil szerveződések, egyéni kezdeményezések kapcsán
konkrét eredményeket és bizakodást
tapasztalhattunk e településeken.
A teljesség igénye nélkül meg kell említeni Kalaznón a Jékely Zsolt−Bodor
Katalin építészházaspárt. Ők a saját
portájuk mintaszerű helyreállításán túl
kovászai és segítői a térség fejlesztésének.
Lányuk, Jékely Berta néprajzkutató
segítségével olyan helytörténeti gyűjteményt hoztak létre, hogy azt bárhol
az országban megirigyelhetnék. Závod
községben, amely már szinte minden
elismerést − joggal − elnyert, Szász Gábor
építész mutatta meg, miként lehet szakszerűen megmenteni és bemutatni a sváb
építészet páratlan emlékeit.
Murgán Balogh Margit történész és
férje, Szabó Tibor mutatta be azt a sziszifuszi munkát, amellyel sorra mentik
meg a lebontásra ítélt házakat, még annak árán is, ha maguknak kell megvásárolni azokat.
A szakmai kirándulásunkon tapasztaltak és a konferencián elhangzottak
folytatásra biztattak bennünket. Ezért
a Miszla Art Kulturális Központ és Alkotóház házigazdáival közösen elhatároztuk, hogy 2018-ban újra találkozunk,
és folytatjuk a megkezdett munkát.

Vándoriskola felvételi 2017
K Ó S K Á ROLY E G Y E S ÜL É S
M A K O V E C Z VÁ ND OR I S K OL A
F E LV É T E L I PÁ LYÁ Z AT 2 0 1 7.

ŐSÉPÍTMÉNY
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Világunknak instant építészete lett.
Van-e valami örök, aminek nyoma lesz még 4000 év múlva is?

A feladat lényege, hogy megfogalmazzuk, megjelenítsük
mi a mai világ ősépítménye?
Az ősépítmények kérdéskörével általában akkor találkozunk,
amikor a táj őstörténetének ismeretében vagy felidézésében próbáljuk megragadni egy hely karakterét, ami az alkotásunk alappillérét képezheti. Egy-egy helynek és kornak is más
az ősépítménye. Gondoljunk csak a dolmenekre, a menhír
(mennyhír)-ekre, vagy az Alföld karakteres ősépítményeire,
de akár a tektonika és erózió által felszínre hozott millió éves,
néha gyanakodva szemlélt természeti "alkotásokra" is.
Olyan eleme, épület-lénye a világnak, ami örök, sok ezer évre vis�szanyúlik - vagy ha onnan nézzük, sok ezer évre előre -, tehát ezzel
a történelmi látással mindig vadonatújként csodálkozhatunk rá.
Ami az időt folyammá teszi, nem csak pillanatok összegződéseivé.
Ha most nem 2017-et, hanem 6017-et írnánk, akkor vajon meg
tudnánk-e fogalmazni, hogy milyen lehetett a 2000-es évek, vagy
éppen 2017 ősépítménye? Másképpen: mi az, amire azt mondhatnánk, hogy most a hellyel, az idővel, a lélekkel és az anyaggal Egy?
Mi az, ami jellemezheti világunk szellemi minőségét?
A feladat megoldása tehát a fentiek szellemében kétfelől is megközelíthető, a pályázó gondolkodásmódja, szemlélete alapján
kialakult-kialakuló érdeklődése alapján.
Az egyik a kor, a szellem, vagyis a korszellem irányából közelít,
és az intellektuális kockázatvállalás mértékében mélyül el az
európai és nemzeti kultúra történelmi forrásaiban, illetve közösségi kultúra és népművészetnek nevezett tudomány ősképeiben, jeleiben. Ebben az esetben a pályázó szabadon választhat
– akár költőien fiktív – helyszínt, a megjeleníteni kívánt tartalom
céljának leginkább megfelelően.
A másik megközelítési mód a hely szelleméből és karakteréből
indulhat ki, és az elmélyülés mértékében juthat el akár ugyanoda, ahová az előző megközelítési mód is vezet. Erre a megközelítésre a kiíró - könnyítésként vagy nehezítésként – egy helyszínt
is meghatároz. Ez a hely Tokaj-hegyalján a 48°10'00,31" északi
szélesség és 21°17'37,44" keleti hosszúság által kijelölt, a 37-es
út mádi körforgója.
Tételezzük fel, hogy az idő azt koptatja el, ami nem anyagilag,
hanem értékében múlandó. Ami marad, azt közöljük egybegyúrva mint építész, híradóként egy 4000 éve letűnt 2017-es korról.
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Félreértés ne essék, nem egy már létező, mai épület leromlott,
de megmaradt képét várjuk, hanem egy, a mai kor által hordozott szellemi érték, vagy a kijelölt helyszínnek a pályázó által kibányászott üzenetét-lenyomatát, amely azt, ami fontos, kiemeli
a jelenből, és mintegy építészeti utóiratként közreadja.
A feladat nem oldható meg racionális, – esetleg ironikus –
kívülmaradással. Ha nem építészek lennénk, azt is kérhetnénk,
rajzoljuk le a mai világ hímzés mintáit. Azaz, például mit hímeznének most az asszonyok, hogy segítsék férjüket, hogy munkájuk a világ harmonikus egységét fejlesztve bontakozzon ki.
A beadandó pályamű paraméterei:
Rajz és írás:
• minimum 2 db A4-es rajz (egy alaprajz és egy metszet;
egy alaprajz és egy térmetszet; vagy egy alaprajz és egy
homlokzat, távlati képek),
• legalább fél A4-es oldal - akár lírai - leírás a pályaműről,
amely segítségével szóbeli magyarázat nélkül is értelmezhető.
A felvételi beszélgetésen a rajzokat kitéve a hallgatóságot
be kell vezetni a pályamű által rögzített világba, elvezetni
a mondanivaló megértésére,
• továbbá a pályázó eddigi általa fontosnak tartott
alkotásainak, munkáinak bemutatása, portfólió jelleggel.
Pályaművek beadási határideje és helye:
Augusztus 31. csütörtök 12:00
1034 Budapest, Kecske utca 25. emeleti tárgyaló
Felvételi elbeszélgetés:
Szeptember 2. szombat, 10 óra
1034 Budapest, Kecske utca 25.,
a Magyar Művészeti Akadémia terme
A feladat kiírói:
Fábián Rigó Tamás építész
Szűcs Gábor tájépítész
a Kós Károly Egyesülés társigazgatója				
a KKE Vándoriskola titkára
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HÍREK
Lechner összes
A Látóhatár kiadónál megjelent Lechneralbum szerzői – Halász Csilla, Ludmann
Mihály és Viczián Zsófia – több ezer kilométert megtéve járták be Lechner Ödön
36 épületét 12 településen, az országhatáron innen és túl. Mivel Lechner életművét
korábban már több könyv, kiállítás, konferencia feldolgozta, eredeti céljuk annyi
volt, hogy dokumentálják az épületek jelenlegi állapotát. Azonban a munka során
rengeteg bizonytalanságba és ellentmondásba ütköztek, így végül könyvtárakban
és levéltárakban kutattak: könyvekben, dokumentumokban, korabeli újságcikkekben
és az épületek helyszínén próbálták megtalálni a választ a felmerülő kérdésekre.
A friss fotóanyaggal illusztrált album nem
időrendi sorrendben, hanem épülettípusonként halad előre. Az építészeti kérdések
mellett így bepillantást nyerhetünk többek
között Budapest 19. századi fejlődésébe,
a bérházak világába, a vármegyék történetébe, a kastély- és a villaépítés kulis�szatitkaiba, az iskolaépítés fellendülésének
időszakába, a kiegyezés és a millennium
korszakának gazdasági, társadalmi és kultúrtörténeti kérdéseibe.
„A mából visszatekintve felmerülhet bennünk
a kérdés, hogyan lehetséges a gyarapodás
ilyen mértékű, szinte mindenki számára érzékelhető tapasztalata mellett, hogy ugyanez
a korszak egyúttal a magyar történelem felfedezésének (…) az ideje is. A jövőbe vetett
remény és a múlt felé fordulás látszólag két
ellentétes irány: mégis láthatjuk, hogy nem
oltják ki egymást, sőt olyan energiákat szabadítanak fel, amelyek azóta is meghatározó
viszonyítási pontként szolgálnak.
A millennium (…) az ezeréves magyar kultúra emlékművét akarta megalkotni valóságosan és a szellemi életben is. Kitalálói
és résztvevői egyaránt a haladás szakadatlan folyamát látták a magyarság
történetében (…). Nem véletlenül: ennek
a generációnak (…) elemi tapasztalata volt
a modernitás kiteljesedése. Kivételes pillanat ez a magyar kultúrában: az önazonosság nem az áldozati szerepre épül, mint
korábban az »Európa bástyája« gondo-
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latban vagy az elbukott szabadságharcok
idején – és főleg nem, mint majd Trianon
után. Ekkoriban a magyar értelmiség úgy
gondolt magára, mint aki a sok nehézség ellenére mégis a csúcs felé tart, aki
integrálni tudta a Kárpát-medence sokféle
nemzetiségét, akinek erős gazdasági és kulturális pozíciói vannak. Magyarország Európában a nyolcadik legnagyobb állam volt,
de ha a Monarchia egészét vesszük, akkor a
második legjelentősebb, Németország után.”
A szerzők kutatómunkája igen jelentős
eredményeket hozott a Lechner-életmű
pontos megismerésében. A legnagyobb újdonság, hogy Lechner és Pártos által aláírt
tervrajzokat sikerült szerezniük arról a két
zombori iskoláról, amelyről a szakirodalom
eddig csak a stílusa alapján feltételezte,
hogy Lechner Ödön épülete. Több eddig
ismeretlen, kisebb munkáról is sikerült bizonyítaniuk Lechner szerzőségét, ugyanakkor néhány, eddig biztosnak tűnő állítással
kapcsolatban felvetik kételyeiket is.
Külön fejezet foglalkozik Lechner és a Zsolnay gyár kapcsolatával, a magyar építészeti formanyelv kérdésével, valamint
Lechner munkatársaival, tanítványaival,
követőivel, hosszabb távú hatásával.
Megismerhetjük Lechner Ödön elpusztult
épületeit, és meg nem valósult terveit is.

Ta n u l m á n y k ö t e t
Az Új jelenségek a vidék népi építészetében elnevezésű I. Regionális Népi
Építészeti Konferencia tanulmánykötete
júniusban jelent meg a Miszla kiadásában, az NKA támogatásával. A kötet előszóval indul, tartalmazza a konferencián
(lásd 58–59. oldal) elhangzott hat előadást,
valamint azok képanyagát.
Szerkesztők:
Kerner Gábor, dr. Szilágyi Mária
Szaklektor: dr. Silling Léda
Tudományos bizottság:
dr. Draganić Anica, dr. Gráfik Imre,
dr. Sladić Mirjana
Kiadó: Miszla Art, 2017
Felelős szerkesztő: Makay Tamás

Az év búvárfotója, 2017
Ifj. Lőrincz Ferenc a civil életben gyakorló építész, főépítész, az Arker Stúdió
vezetője. Mindeközben professzionális
szinten műveli hobbiját, a fotózást, az
aktív kikapcsolódást pedig a búvárkodás
jelenti számára. (Országépítő, 2015/4.) Az
épületfotózás mellett a természetfotózás
speciális területét, a búvárfotózást immár
egy évtizede gyakorolja.
Az Underwater Photographer of the Year,
azaz Az év búvárfotója, 2017 versenyen
a legjobb portré díját nyerte el, míg
2016-ban ugyanez a felvétel Szemtől szembe
címen első díjat nyert a 35. Magyar
Sajtófotó Pályázat „Természet és tudomány” kategóriájában.
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Ezt követően Turi Attila Katasztrófák és
újjáépítés, Makovecz Pál A kormányrendelet jelenlegi állása, Kampis Miklós pedig
Stációk címmel tartotta meg előadását.
Az esemény kapcsán Szita Károly polgármester elmondta, hogy Makovecz egyik
meg nem valósult tervét, a hajdúszoboszlói harangtornyot szeretnék megépíteni a
közeljövőben a városban.
 K a po s v á r, Ma k o v e c z -k iá llít á s

Nagyapám háza, 2017
Az idén is megrendezik a Nagyapám háza
mester−inas-programot. A júniusi tábor már
lezajlott Magyaregregyen. Júliusban még két
további helyszínre várják az érdeklődőket:
• Oszkó, szőlőhegy – zsúptető készítése,
2017. július 1-jétől 14-éig.
• Vácrátót, Velez-birtok – alapozás,
falazatés boltozatmegerősítés, padolás és
falépcső készítése, július 17-étől 23-áig.

In memoriam
Makovecz Imre
– Konferencia és kiállítás
Kaposváron
A kaposvári Rippl-Rónai Fesztivál keretében konferenciát és kiállítást rendeztek Makovecz Imréről. Ez utóbbi július
29-ig tekinthető meg az Együd Árpád
Kulturális Központban. A kiállítás kurátora Csernyus Lőrinc.
A konferencia Makovecz Imre 1977-ben
Kaposváron tartott előadásával kezdődött,
melyet Hüse Csaba színész tolmácsolásában hallgathattak meg a résztvevők.

Makovecz-kiállítás
Nyizsnyij Novgorodban
Nyizsnyij Novgorodban 2012 óta minden
évben megrendezik a magyar napokat.
A szervezés Elada Nagornaja tiszteletbeli
konzullal, valamint a Moszkvai Magyar
Intézettel együttműködésben történik.
Az idén a nyitórendezvény a Makovecz
Imre „összekötni az eget és a földet…”
című, rajzait és épületeit bemutató kiállítás volt. Az MMA Makoveczkiállításának a Nemzeti Kortárs Művészeti Központ biztosított helyet
2017. június 8. és július 2. között.
A tárlat kurátora Csernyus Lőrinc
Ybl-díjas építész.
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A 2017 | 02-es lapszám szerzői:
Bodonyi Csaba (1943)
Széchenyi-díjas építész (1967 BME) , akadémikus. 1970–72
MÉSZ Mesteriskola, mestere: Plesz Antal. Munkahelyek: 1970–89 Északterv, 1989–1998 Interplan TervezőFejlesztő-Beruházó Kft., 1990-ben saját tulajdonú műtermet alapít. 1987–2011 Tokaj város főépítésze. A Miskolci
Építészműhely szervezője és szakmai vezetője, a MÉSZ
Mesteriskola vezető építésze. A Magyar Művészeti Akadémia alapító tagja, 1996-ig elnökségi tagja, a Széchenyi
Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi
Csoportjának alapító tagja, 2009-től elnöke. Ybl Miklós-díj
(1979), Széchenyi-díj (1991), Prima-díj (2006), Főépítészi
Életmű díj (2015)

Csernyus Lőrinc (1961)
Ybl-díjas építész (2012), BME Építészmérnöki Kar
(1986). 1985−86 Éviterv, 1986−90 Makona, 1990-től
a Triskell Kft. munkatársa, utóbbinak társtulajdonosa.
1989-től a Kós Károly Egyesülés tagja, 2007-től a
Vándoriskola vezetője. 1996−2002 Üröm, 2003−2009
Fehérgyarmat, 2005−2010 Solymár, 2005−2010 Bonyhád, 1987-től Csenger, 2006-tól Závod főépítésze.
Az MMA építészetelméleti tagozatának tagja, az
Országépítő folyóirat szerkesztője. Pest Megye Építészeti Nívódíj (2001), Magyar Művészetért díj (2009),
Kós Károly-díj (2011), Év Főépítésze díj (2012).

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).

Erhardt Gábor (1974)
1998-ban diplomázott a BME Építészmérnöki Karán,
majd a Kós Károly Egyesülés vándorépítésze volt. 2002

A LAPOT TERJESZTIK:

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.
Az orszagepito.net szerkesztője.

Rendszeresen publikál magyar, szerb és angol nyelvű
folyóiratokban. Könyvei: Elfeledett örökség: a Csekonics
család Zsombolyai uradalmának épített öröksége.
Szilágyi Mária, Anica Tufegdžić (2016); Csekonics örökség:
a Csekonics család Zsombolyai uradalmának épített
öröksége. Szilágyi Mária, Anica Tufegdžić (2013); Fényben és árnyékban: Magyarcsernye építészetének fénykora és hanyatlása. Szilágyi Mária (2013).

Fábián Rigó Tamás (1975)
Építész, BME Építészmérnöki Kar (1999), KKE Vándoriskola (2004), a Vándorépítész Kft. alapító tagja (2004−).
Lelesz (Szlovákia) főépítésze, az Észak-magyarországi
Területi Tervtanács Tokaj-Hegyalja Kultúrtáji Testület tagja,
a Kós Károly Egyesülés társigazgatója.

Terdik Bálint (1978)

Kerner Gábor (1951)

Zsigmond Ágnes (1962)

Építész (BME), műemlékvédelmi szakmérnök (BME, 1980)
etnográfus (1980 ELTE BTK, 1980). Munkahelyek: Miskolci
Tervező Vállalat (1969). 1970-től Budapesten az Országos Műemléki Felügyelőség (1970−89), Mérték Építészeti
Stúdió (1989−90), a Kővágóörsi körjegyzőség építész főelőadója (1992−98), 2000-től szellemi szabadfoglalkozású.
Több középület tervezője. A Káli-medence Környezetvédelmi Társaság (alapító) tagja, 1985 és 1993 között elnöke. 1989-től a Falu- és Városvédő Szövetség választmányi
tagja. 1999-től Kővágóörsön önkormányzati képviselő,
majd alpolgármester. Kutatási területe a Balaton-felvidéki
népi építészet, a népi építészet változásának vizsgálata.
Díjak: megosztott Nívódíj (1987), Podmaniczky-díj (1994).
Rendszeresen publikál szakmai folyóiratokban.

Építész, BME Építészmérnöki Kar (1985). A Kereskedelmi Tervező Iroda (1985−86), a Makona Tervező Kisszövetkezet (1987−90), majd 1990-től a Kvadrum Építész
Kft. munkatársa. A Kós Károly Egyesülés tagja 1989-től,
a KKE Vándoriskoláján 2013−14-ben antropozófiát tanít.
Díjak: Temetői létesítmények tervpályázat, megosztott
II. díj (1985); Pest Megye Építészeti Nívódíj a Kvadrum Kft.
részére a veresegyházi Meseliget bölcsőde építészeti,
belsőépítészeti terveiért (2010); Pest Megye Építészeti
Nívódíj II. helyezés Zsigmond Lászlóval a veresegyházi
városháza építészeti, belsőépítészeti terveiért (2012).

Dr. Szilágyi Mária (1985)
Építész, Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományok Kara,
Építészeti és Várostervezési Tanszék (2009), műemlékvédelmi szakmérnök (BME, 2012). Az Újvidéki Egyetem Építészeti és Urbanisztikai Tanszékének oktatója, kutatási
témája a bánáti falvak építészete és településszerkezete.

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2003), KKE Vándoriskoladiploma (2009). Mesterei Kőszeghy Attila, Sáros László, Turi
Attila, Salamin Ferenc és Makovecz Imre. 2006-tól a Triskell
Kft. munkatársa. Az Országépítő folyóirat szerkesztője.

Zsigmond László (1959)
Ybl-díjas építész. 1983-ban diplomázott a BME Építészmérnöki Karán. 1987-től 1990-ig a Makona munkatársa,
1990-től a Kvadrum Építésziroda vezetője. A Kós Károly
Egyesülés társigazgatója, Veresegyház, Rácalmás és
Mátészalka főépítésze. A Széchenyi István Irodalmi és
Művészeti Akadémia rendes tagja.

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

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

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.)

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

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

Építész Tervező és Vállalkozó Kft. | Mediterrán Kerámia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | MÉRMŰ 87 Építészeti

www.soregimester.hu

és Geodéziai Kft. | OPEION Kft. | PAGONY Táj- és Kertépítész Kft. | Pallér 2 Kft. | PARALEL Építésziroda Kft. |
SÁROS és Társa Építésziroda Bt. | TÁJRAJZ Tájépítész Bt. | TRISKELL Épülettervező Ipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. | UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. | Vándorépítész Tervező és Szolgáltató Kft.
Egyéni tagok:
Balogh Levente | Bogos Ernő | Ekler Károly | Eszenyi Ákos | Esztány Győző | Farkas Miklós | † Gerle János | Győri István
Hayde Tibor | Komáry Tamás | Kuli László | Litkei Tamás György | Márton László Attila | Müller Csaba | Papp Vilmos
Örökös tiszteletbeli tagok:
† Dr. Simcha Yom-Tov | † Kund Ferenc | Kund Ferencné | Pap Gábor
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Hátsó borító: Grossmann-ház átalakítása és bővítése, Mád.
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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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