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Életünk kilencven százalékát épített környezetben töltjük el: lakásban, gyárban, városban… Ha ez a környezet egy tehetséges építészeti gondolat szüleménye, akkor az építész hozzájárul mindannyiunk boldogságához – mondta köszönőbeszédében lapunk
főszerkesztője, Dévényi Sándor az idei Nemzet Művésze díj átadóján. A Kossuth-, Ybl-,
Pro Architectura és Prima díjas építész a magyar organikus építészet értékeinek gyarapítása, városképformáló munkássága, valamint oktatói tevékenysége elismeréseként
vehette át a díjat.
Hamvas Béla szavaival élve Pécset az oldottság, a nyugalom és a derű jellemzi – csakúgy, mint szülöttét, Dévényi Sándort, és az általa tervezett épületeket. A nemzetközi
diskurzus által is számon tartott műveit formai játékosság, expresszív, olykor ironikus
koncepciók jellemzik. Házaiban a hely inspirálta történeti formák hagyománya új élettel telítődik – hangzott el a méltatásban.
Az építés az ember legbelső lényéből fakadó kényszer. Amilyen az ember, olyan az építészete is. Dévényi Sándor házai összetéveszthetetlenül „Dévényi-házak”, mert a genius
loci megértésén alapuló hiteles építészet alkotásai. Az organikus építészet számára
munkamódszer, egyben viselkedésforma és filozófia: érzékenyen igazodni a környezethez, térben és időben a történeti élő szövethez, amelynek anatómiája, fejlődése van.
Dévényi Sándor alkotásai bizonyítják számunkra, hogy az építészet még atomizálódó
világunkban is képes lehet ezzel az átélő hozzáállással a nagyobb egységet előmozdítani. Karácsony ünnepéhez közeledve ne feledjük, hogy ha az embereknek van mondanivalójuk, és ha odafigyelünk egymásra, akkor az elveszettnek hitt egységet újra fel
lehet támasztani.
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Címlap: Erdei Művelődés Háza, Visegrád. Építészet: Makovecz Imre, 1988. Fotó: Dénes György

2017

04

A Kós Károly Egyesülés folyóirata
04

06
14
15
16

Makovecz-emlékkonferencia – Stációk (Kampis Miklós)
Makovecz Memorial Conference – Stations
Makovecz Központ és Archívum (Dénes Eszter)
Makovecz Centre and Archive
Aforisztikus gondolatok a Makovecz-ház megnyitásához,
illetve azokhoz, akik majd ebben a házban találkozni akarnak vele (Kálmán István)
Szent Erzsébet Zarándokház – Olaszliszka (Kuli László)
Pilgrimage House of Saint Elisabeth, Olaszliszka

F ő é p í t é s z e k | Master Architects
22
32

Interjú Bánkuti Melittával – Barcs (Dénes Eszter)
Interview with Master Architects Melitta Bánkuti, Barcs
Ravatalozó – Rácalmás (Zsigmond Ágnes)
The Funeral Home in Rácalmás

V á n d o r o k b ó l m e s t e r e k | Itinerants Tur ned Master s
38
46
50
58
66

70
73
74
78
79

Interjú Bártfai-Szabó Orsolyával és Gáborral (Dénes Eszter, Erhardt Gábor)
Interview with Orsolya Bártfai-Szabó and Gábor Bártfai-Szabó
Ház a patakparton (Dénes Eszter)
House at the Stream
TTT program – új szemlélet a tipizálásban (Dénes Eszter)
A Fresh Approach to Community Development
Utazás – Interjú Csernyus Lőrinccel (Terdik Bálint)
Journey – Interview with Lőrinc Csernyus
Könyvajánló – Fenntartható Építészet
Interjú Ertsey Attilával és Medgyasszay Péterrel (Csóka Balázs)
Sustainable Architecture – A Book Review
Interview with Attila Ertsey and Péter Medgyasszay
Regio-Earth – Első Közép-európai Vályogépítészeti Fesztivál Oszkón (Radev Gergő)
Tervezz a természettel! – ÖKO HOME EXPO (Bíró Péter)
Kalotaszeg, Mezőség – A Teleki László Alapítvány utazó konferenciája (Nagy Gábor)
Hírek
Könyvajánló

A KÓS KÁROLY ALAPÍTVÁNY köszönetet mond mindazoknak, akik 2016-ban személyi
jövedelemadójuk 1 százalékával támogatták. Az Alapítvány számlájára ebből a forrásból
2017-ben beérkezett 102 052 forintot a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájának
működtetésére fordítottuk. Kérjük, hogy 2018-ban is támogassák idei adójukból
Alapítványunk célkitűzéseit! Adószámunk: 19193580-2-41

Országépítő 2017|04

05

A Kós Károly Egyesülés negyedéves folyóirata.
Kiadja az Egyesülés nevében
a Kós Károly Alapítvány.
Kós Károly Alapítvány
1034 Bp., Kecske u. 25.
Bankszámlaszám:
10402166-21629530-00000000
Adószám: 19193580-2-41
Felelős kiadó:
Dévényi Sándor és Zsigmond László
Alapító főszerkesztő: † Makovecz Imre
Főszerkesztő: Dévényi Sándor
Felelős szerkesztő: Dénes Eszter
A szerkesztőbizottság tagjai:
Csóka Balázs, Herczeg Ágnes, Jánosi János,
Szűcs Endre, Terdik Bálint
Lapterv és tipográfia: Vízvárdi András
Angol fordítások: Móra Zoltán
Nyomás: Progresso Print Kft., Budapest
Honlap: www.orszagepito.hu
ISSN 0866-0069
A lap előfizethető átutalással, az Alapítványtól
igényelt csekken vagy személyesen.
Ügyintézés, régi példányok árusítása:
Artbureau Kft.
1065 Bp., Nagymező utca 4. I/128.,
telefon/fax: (+36 1) 322-0677;
e-mail: haabkatalin@gmail.com
Egy szám ára: 800 Ft
Előfizetési díj a 2018. évre 3000 Ft,
külföldi előfizetőinknek a
postaköltséget is felszámítjuk.

Támogatók:
MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
Bonex Építőipari Kft., Arker’s Stúdió Kft.,
Farkas Építésziroda Felületkémia Kft.,
Forma Rt.



T a n u s z o d a , D u n a k e s z i . É p í t é s z e t : T e r d i k B á l i n t , J á n o s i J á n o s , 2 0 1 7. F o t ó : D é n e s G y ö r g y

MAKOVEC Z MEMORIAL CONFERENCE – S TATIONS
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Referring to the 14 stations of Via Dolorosa, the lecture held by architect Miklós Kampis at the conference dedicated to the memory of Imre Makovecz in Kaposvár
on May 26, 2017 was entitled 'Stations'. At the time of the events in October 1956, Imre Makovecz was 21 years old, and a student at the Budapest University
of Technology. The unfolding events left a permanent mark on his life and career. Deeply immersed in anthroposophy, he wrote: "My life and activity progress
along the clearly defined axis of anthroposophy, which offers me a key to understanding the world as it is." Founded in 1970, his private school was intended
to increase the awareness of the need for an internal spiritual anchoring of architecture. The summer camp at Visegrád was another iteration of the same
concept. At the camp, the most outstanding event was the visit of a group of Swedish, Danish and Norwegian anthroposophical architects led by Asmussen, an
unforgettable experience for visitors and participants alike. The Kós Károly Association was founded in 1989, in cooperation with the participants of the Visegrád
camp. Makovecz is also credited with laying the foundation of the Hungarian Academy of Arts, whose founding members unanimously elected him President.
The Hungarian Pavilion in Sevilla left such a deep impression on Charles, Prince of Wales, that he visited Makovecz in his home on the Villányi Street. Thanks to
their close relationship, the students and teachers of the Kós Károly Association had the useful opportunity to cooperate with the international Prince of Wales’s
Institute of Architecture. In early June 2014, Makovecz travelled to Rome where the Pope blessed his plans for the construction of a church to the Apor Vilmos
Square. To our great sorrow, we soon had to lay him to rest in the funeral home, designed by himself, of the Farkasréti Cemetery.

MAKOVECZEMLÉKKONFERENCIA
– S TÁ C IÓK

... Ó, k i a r endet új élet r e bor zolod
e m l é k e z é s , Te l é g y v e l e m . . . 1
Kampis Miklós
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E bb en a z ír á s omb a n a z t k í s ér lem me g ér z ékelt et ni, hog y Ma kove c z Imr e nem
e g y s z er ű en e g y k i vá ló épít é s z volt , ha nem a 2 0. s z á z a d m á s o d ik f elének s z ellemi ér t elemb en, a m a g ya r s á g é s E u r óp a t ek int et éb en 2 e g ya r á nt k iemelke d ően
f ont o s a la k ja . Ír á s a ib a n, int er jú ib a n, elő a d á s a ib a n mind a m a g ya r s á g , mind
a z e g yet eme s s z ellemi élet s z empont já b ól me gr end ít ő é s s z á mu nk r a r enge t e g t a nu l s á got t a r t a lm a z ó gond ola t ot kö z ölt . Va la menny i t et t ét s z ellemi f orr á s ként ér t elme z ve ho s s z ú id őr e s z óló, me gha t á r o z ot t t enni va lók a t k a pu nk .
Ma kove c z Imr e épít é s z et ér ő l e z ér t mo s t nem s z ólok . É pít é s z et ét − f elf ogá s om
s z er int − nem vé gc élna k t ek int et t e, ha nem e s z kö z nek a z emb er ek , a m a g ya rs á g f elemelke d é s e, a K á r p á t-me d enc e s z ellemi e g y s é gének me gt er emt é s e,
a z É g é s a Föld ú jb óli ö s s z eköt é s ének ér d ekéb en. Va lójá b a n t ehá t nem há z ak a t , ha nem emb er eket , kö z ö s s é geket é s or s z á got épít et t . E z ér t mo s t leír om
élet ének 14 á llom á s á t , s t á ciójá t , 3 k iemel ve a z 19 5 4–2 0 1 1-e s évek kö z öt t i
e g yéb e s emények kö z ü l, a mel yek Ma kove c z Imr e élet ének , s z ellemi, b el s ő lé nyének me gha t á r o z ó t ényei, t evékeny s é gei, c s eleke d et ei, t ör t éné s ei volt a k .

A 2017. május 24-én rendezett kaposvári Makovecz-konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata

Fotó: Dénes György
Részletek Makovecz-épületekről.
Makó, Szigetvár, Visegrád, Piliscsaba, Százhalombatta

Az 1. stáció: 1956 forradalma
Ez az esemény egész életének meghatározó élménye volt. 21 éves, harmadéves
műegyetemi hallgatóként aktív résztvevője, Mariann őrnagy egyik helyettese.
Ezekkel soha nem dicsekedett, szűkebb
körben közölt csak különböző részleteket. Az azóta eltelt 62 évben számtalanszor felidéztük, megbeszéltük,
elemeztük azt, hogy ott voltaképpen mi
történt, mi az, amit akkor nem tudtunk,
nem érzékeltünk. Nem tudtuk, hogyan
provokáltak, 4 hogyan fordították át az
egész törekvést fegyveres felkelésbe,
hogy váltunk a nemzetközi geopolitika
játékszerévé. De akárhogy is történt,
akárhogy is elbukott, Imrét akárhogy is
kis híján megölték utána, annak a néhány napnak az emlékét, azt a felemelő
érzést, a szabadságnak azt a fénnyel és
örömmel átszőtt mámorító boldogságát sem tőle, sem generációjától többé
senki el nem veheti. Ez örökké vele és
velünk marad.
1
2
3
4
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A 2. stáció: Makovecz Imre antropozófiai
tanulmányai
Antropozófiai tanulmányait Szabó Sipos Tamás javaslatára Kálmán Istvánnal
együtt 1954-től hét éven keresztül, lakásokon bujkálva, egyetemi tanulmányai

alatt szorgalmasan folytatta. Az idős
antropozófusok tudásának megszerzése által, azt megemésztve, átdolgozva,
belső erővé változtatva szívta magába
az antropozófia szellemiségét.5 Ebben az
időben erről mi, évfolyamtársai nem tudtunk. Az idős antropofózusok között igen
kiváló emberek voltak, akik azonban rettentően féltek. Nem is nagyon érintkeztek
egymással: magányukba temetkezve, közösséget nem alkotva, felfogásuk erősen
különbözött. Imréék viszont valamennyi
idős antropozófust látogatták, így minden
felfogásbeli különbséget megismertek.
Makovecz Imre ezt a szellemi tartalmat
nem teóriaként kezelte, hanem cselekvésének inspirációjaként használta. Kevés
olyan antropozófus létezik a világban, aki
ezt így meg tudta tenni − például Joseph
Beuys. Aki viszont ezt a valódi, eleven
forrást saját gondolkodásában nem tudta
megteremteni, annak az eszme dogmaként nehezedett belső életére. Számára
ez világos inspiráció volt, amelyet tovább

Idézet Devecseri Gábor verséből.
Porthogesi professzor könyvének alcíme: Makovecz Imre szerepe az európai kultúrában.
A 14 stáció a Via dolorosa 14 stációját kívánja felidézni.
1956. október 23-án délután a Kossuth téren összegyűlt hatalmas tömegbe 18 óra körül hangszórókkal felszerelt
autók hajtottak be, amelyekről Gerő Ernő beszédét közvetítették, aki lefasisztázta a téren tartózkodókat
– ekkor lódult meg a tömeg a Rádió felé.
Az antropozófiát Magyarországon Nagy Emilné Gölner Mária terjesztette, aki Steinert személyesen ismerte,
és ez idő tájt külf öldön élt . Test vére, Gölner Lajos volt a rejtőzködő antropozóf iai tár saság elnöke, tőle is
sokat tanultak. A z 1960-as években Imre és István belépett az Allgemeine Antropozof ise Gesellchaft-ba
(Általános Antropozófiai Társaság). 1980 körül Imre kilépett, mondván, hogy az antropozófiát diszkreditálták.

Stációk

Makovecz-emlékkonferencia
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fejlesztve, a megragadott eszmét a saját
képére formálva, élete feladatának kialakítására használt. Innen származik hatalmas áttekintése a világ egészéről. Saját
pontos megfogalmazása szerint: „az én
életemnek és tevékenységemnek van egy
világos tengelye, ez az antropozófia, minden magyarázat ennek a ténynek ismeretében lehetséges”.

az ismeretnek legfeljebb 10%-át fogja fel. Ha a hallással látás is párosul,
akkor 25-30%-át. A legtöbbet viszont
− 75-80%-át − akkor tudja befogadni,
ha saját, aktív tevékenységével szinte
maga hozza létre az ismeretet. Saját
megismerési folyamatában, naplója
készítése során Makovecz ezt az elvet
a végletekig fokozta. 6

szakadékban –, és a fentiek alapján az
ezekhez tartozó mozgásformákat játszották le. Az ennek eredményeként megjelenő téri-képi világ nemcsak önmagában jelentős, hanem a hozzá tartozó szövegek,
értelmezések, elemzések tartalmában is.
(Meg kell jegyeznünk, hogy ugyanebben
az időben Hajnóczi Gyula professzor térelméletéhez különféle természeti környezeteket rendelt, és megkísérelte elemezni
a környezet hatását az emberi lélekre.7)
A szövegek összefoglalásában tizenkét
témát fogalmaztak meg, ebből egyet idézek – hogy legyen miről gondolkodni −:
„a szimmetria a mozgás törvényének
képe, a lények okának képe”.

megértését. A kísérlet ugyanakkor a közös
munka, a közös alkotás, a közös játék révén az identitástudat megerősödését is
szolgálta. Példa erre a fehér műanyag zsákokba tömött szalmazsákokból a tokaji
hegyoldalra kiírt Magyarország szó, vagy
a közös várépítés, és a Toldi történetének
közös eljátszása. Az egész folyamat végkövetkeztetése, egyben a nevelési kísérlet
alapelve a következő volt: „Embert nevelni csak bizonyos művészi képességgel és
szeretettel lehet. A pedagógia művészet”.8

ról „szamizdat” színvonalú kiadvány készült. Az elsőről készült kiadvány utolsó
pályázatában Sáros László egy csecsemő
boncolását fotózta le, bemutatva, hogy mi
az a létező legkisebb tér, amit egy emberi
lény ebben a világban elfoglalhat.

résztvevők számára különleges pszichikai
állapotokat teremtett.9 A táborban a munkán túl különböző beszélgetések zajlottak.
Ezek közül kiemelkedik az antropozófiáról
szóló többszöri ismertetés, vagy a Gyűrűk
Uráról folytatott beszélgetés. A tábornak
két folytatása volt, az egyik a Kálmán István vezetésével kb. 80-100 fővel folytatott
antropozófiai előadások sora a Magyar
Építőművészek Szövetségében, a másik a
Sopron környéki karácsonyi játékok betanulása, és legalább 15-20 helyen való
eljátszása. A visegrádi tábor kiemelkedő
eseménye az Asmussen vezette svéd, dán,
norvég antropozófus építészek látogatása
volt, amely mind a látogatók, mind a hazai
résztvevők számára nagy élményt jelentett.

A 7. stáció: a visegrádi tábor
A 3. stáció: a magán-mesteriskola

A 4. stáció: a mozgáskísérletek

1970-ben, 35 éves korában indította
ezt el saját lakásán, 10-15 fős csoportokban. Az építészoktatás hiányait
akarta ezzel pótolni: a szellemi jelenlétre akarta a hallgatókat inspirálni, az állandó, folytonos áttekintést,
tanulást, folyamatos belső szellemi
életet akarta a tanítványokkal megszerettetni, elsajátíttatni, gyakoroltatni. A mesteriskola módszertani különössége volt, hogy egy-egy témakört
egy-egy hallgatóra bízva, a következő
alkalommal a hallgatónak erről ismertetést kellett adnia. Elemeznie, kritizálnia, megértetnie kellett a témát.
A megértés folyamatának elemzése
azt mutatja, hogy ha valaki valamilyen
összefüggést, eszmét, információt kizárólag hallás útján fogad be, akkor

Makovecz Imre antropozófiai tanulmányai során Svájcban, a Goetheanumban
megismerkedett az euritmia – mozdulatművészet – szellemi alapjaival és tényleges megjelenésével. Látta Shakespeare:
A vihar című drámájának euritmiai feldolgozását. Maga az euritmia azt jelenti,
hogy az emberek külső mozgása maga is
beszéd. Egy-egy mozdulat különböző magánhangzókat jelöl, ugyanakkor egyfelől
saját belső életüket, másfelől a környezet
közvetlen hatására keletkező belső élményeiket fejezi ki. Két akkori MÉSZ mesteriskolai tanítványával, Gerle Jánossal és
Sáros Lászlóval dolgozták ki és végezték
el a mozgáskísérleteket, Csák Miklós fotós segítségével. Az emberi lény környezetének négy alaphelyzetét határozták
meg – síkságon, lejtőn, szakadék szélén,

6
7

A 6. stáció: két magánpályázati kiírás,
a Minimáltér és az Álarc nélküli bál
Az 5. stáció: az észak-magyarországi oktatási kísérlet
A 70-es évek elején négy általános iskolában (Diósgyőr, Miskolc 1, Miskolc 2,
Tokaj) zajlott: négy csoportban tizenhat
művész vett részt a kísérletben. A négy
csoport mindegyikének volt egy alaptézise (kuckó, vizuális nevelés, aktív együttműködés, közös alkotás). Mind a négynek
közös vonása, hogy a gyerekek aktivitására, tevékeny részvételére, önálló cselekvésére apellált, ezáltal segítve elő a körülöttük és bennük lévő erők és viszonylatok

Naplójából világosan látszik, hogy számára a megismerés folyamata nem egyszerűen passzív befogadás volt,
hanem saját akaratlagos szellemi erőfeszítésének megteremtett eredménye.
Hajnóczi Gyula: Az építészeti tér genezise (kézirat).
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Az első Gerle Jánosék lakásán, a másik
egy nagy, zöld gyepes telken zajlott le,
az Őz utcában Budán, egy óriási fa környezetében. Az elsőn több külföldi részvételével kb. 20-30 ember, a másodikon
10-15 ember vett részt. Mindkettő kiírása igen mély gondolatokat tartalmazott,
a beadott pályázatok igyekeztek azt megközelíteni. Formailag mind a kettő az
avantgárd performance-ok alakját öltötte
magára, ugyanakkor rendkívül mély szellemi tartalmat hordozott. A pályázatok
résztvevői teljesen különböző válaszokat
adtak a feladatra, a kiírásnak megfelelő
tartalomról beszéltek. Mindkét pályázat8
9

Lényegében a magán-mesteriskola folytatása volt, egy elhagyott Visegrád környéki
kőbánya területén. Az építészhallgatók
részére létrehozott nyári építőtábor három ciklus során 30-40 ember számára
jelentett az életüket szellemi értelemben megalapozó, tényleges, valóságos
élményt. A tábor módszere az volt, hogy
közösen kiválasztották a megépítendő
objektum helyét és jellegét, majd minden résztvevő rajzolt egy tervet. Közösen
megvitatták, hogy melyik az, amelyik a
legadekvátabb módon válaszol a feladat
által feltett kérdésre. Ezután a rendelkezésre álló időben és anyagokból fel lehetett építeni a legjobbnak bizonyult elképzelést. Ez a Kenzó Tange iroda módszere
volt. Egy adott feladatnál belső pályázatot
hirdettek és oldottak meg. A beadott pályázatokat a pályázók saját maguk bírálták el, és választották ki a zsűrizés során
legjobbnak minősítettet. Ez a gyakorlat a

A 8. stáció: a graz-schlossbergi barlang
Az Orwell-évben, 1984-ben Makovecz
Imre meghívást kapott Grazba a fent
jelzett barlanghoz, sok más művésszel
együtt. A feladat az volt, hogy az általuk
elfoglalt barlangrészben egy tetszőleges
művel üzenjenek a jövőnek. Makovecz
Imre saját szövege szerint: „Mit tehet az
ember, ha azt a feladatot kapja, hogy a
hazugság homályát az igazság fényével
világítsa át? Mit tehet az ember, ha a
föld bitorló fejedelmét sötét erők serege,

Ebből látszik, hogy a nevelés tekintetében sokkal nagyobb a baj, mint amit manapság az emberek gondolnak.
A Waldorf-iskolák ezt a bajt, a szeretet hiányát igyekeznek pótolni.
Lelkükben el kellett tudni viselni azt, hogy talán nem az ő tervük a legjobb. Az egész folyamat a tárgyilagos
szemléletre nevel.
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korcs mutációk szolgálják? Le kell ásni
abba a mélységbe, ahol sötét erők laknak, az érzék alatti világba, a megfordult
idő világába, és ott kell elhelyeznie a világ szellemi alapját képező kincset, a dinamikus egyensúly ősképét”.10 Makovecz
Imre ekkor már a hivatalos tudomány
szerint „palmettás” díszítésnek hívott díszítményekről rég kiderítette, hogy azok
tulajdonképpen a térbeli, több ezer éves
jin-jang jel síkba terítései. Emberi vérrel
rajzolta tele a barlang falát, és az ebből a
jelből teremtett hálózatfelület mintáival,
és hófehér kőgolyókra írta fel az igazság
szavát – a jövőnek. Használati utasítást
is írt, miszerint egyszerre csak egy ember
lépjen a barlangnak ebbe a részébe, senki
ne legyen vele, csak az a félelem, amelyet
magában hordoz.

A 9. stáció: a Kós Károly Egyesülés
1988 decemberében Kaposváron határozta el hét kisszövetkezet az Egyesülés
megalakítását. A bíróság 1989 júniusában
hozta meg az Egyesülés bejegyzéséről
szóló végzést. Makovecz Imre és munkatársai – a visegrádi tábor volt hallgatói,
Imre közvetlen barátai és számos csatla-

kozó cég – a KKE feladatául, programjául
a lapalapítást, az építész vándoriskolát,
a vállalkozásfejlesztést jelölték meg az
állandó közös tanuláson, együttgondolkodáson kívül.11 Az eredeti alapokmány
szövege szerint a Kós Károly Egyesülés
„a szabad szellemi élet intézményes formája”. Makovecz Imre évtizedeken keresztül sorozatosan aktuális témákat,
feladatokat, konkrét tennivalókat határozott meg, aktuális célok érdekében irányította, vezette az Egyesülést. Mindez a
KKE jelenlegi működésében pótolhatatlan
hiányként jelenik meg. Mindeközben maradt a feladat: fenntartani és fejleszteni
mindazt, ami létrejött.

ajánlotta: ha felfüggesztik az egyesület
létrehozását, akkor őt felveszik a Magyar
Tudományos Akadémiára. Imre szó nélkül
felállt, és távozott a megbeszélésről. Ebből világosan látszik, hogy egy általános
polgári morális felfogás képtelen a szellemi valóságot felfogni. Így jött létre az
MMA ellenpárja, a Széchenyi Művészeti
Akadémia, világosan tükrözve a magyar
művészeti élet kettős csillagrendszerét.
A Magyar Művészeti Akadémia az alapítók szándéka szerint azért jött létre, mert
a Magyar Tudományos Akadémia eredeti,
alapításkori feladata jelentős mértékben
módosult a természettudományok időközben bekövetkezett, és előre nem látható
fejlődése okán. Ezért szükségesnek látszott egy különálló intézmény létrehozása,
amely kizárólag a művészetek otthonaként
szolgál. Makovecz Imre jelenleg is − az azóta köztestületté vált – Magyar Művészeti
Akadémia örökös tiszteletbeli elnöke.12

Architecture nevű, nemzetközi építészeti
továbbképző intézet, amellyel a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájának hallgatói és tanárai a későbbiek során egyaránt
kapcsolatba léptek. A sevillai világkiállítás
alkalmával a herceg képviselte az angol királyi családot. Kíséretének tagjai egyszer
csak észrevették, hogy a herceg nincs
velük. Az egyik kísérőnek eszébe jutott,
hogy hol kell keresni – és íme, ott állt a
walesi herceg a magyar pavilonban az
üvegfödémen, a fa előtt. Ezután a herceg
a következő levelet küldte Imrének:

A 10. stáció: a Magyar Művészeti Akadémia megalapítása

„Tisztelt Makovecz Úr!
Ön valószínűleg tudja, hogy már eddig
is nagyra értékeltem munkáit, de miután
belülről is megnéztem a pavilont, még jobban tisztelem alkotó tehetségét. Úgy érzem, hogy a pavilon a józan gondolkodás
őrtornya egy materialista és középszerű
világ örvényében. A pavilon a hit, az összhang, és mindenekelőtt az igaz humanitás szimbóluma.
... a legemlékezetesebb sajátosság a fa
illata, a toronyban a faszerkezet pusztán hagyott csodálatos látványa volt.
A fa gyökereivel az üvegföldbe ágyazva
egy igaz tehetség zseniális ötlete… Szeretnék teljes szívből, a legmelegebben
gratulálni Önnek.
Nagyon nagy baj, hogy az emberek többsége, úgy tűnik, azzal áltatja magát, hogy
a mai világban a technológia az egész élet
alapja, semmint annak csak egy hasznos
és fontos aspektusa...”

Ismereteim szerint az akadémiának 15 alapító tagja volt. Ők egyhangúlag Makovecz
Imrét választották elnöknek. Az egyesület
megalakulása nem volt mentes áskálódásoktól, jóllehet az alapító tagok a legkülönbözőbb felfogású, világnézetű, irányzathoz
tartozó művészek voltak. Példa erre a Magyar Tudományos Akadémia akkori elnökének, Kosáry Domokosnak a kísérlete.
A professzor magához hívta Imrét, s fel-

Amikor a herceg Budapesten járt, kikötötte, hogy találkozni szeretne Makovecz
Imrével. A találkozás körülményeit illető
visszásságok végül is azt eredményezték,
hogy a herceget Imre a saját lakásán fogadta. A magyarok persze megtudták, hogy
az angol trónörökös megjelenik a Villányi
út 8. számú háznál, ezért nagy csődület támadt, és a forgalom leállt. Ez a kapcsolat

A 11. stáció: a sevillai pavilon
A megbízás körüli visszásságok következtében alig maradt idő a tervezésre és
a kivitelezésre. Makovecz Imre a tervezésen felül a fővállalkozást is felvállalta.

10 Ez Imre egyik legdrámaibb szövege, vessük össze ezt a mai állapotokkal.
11 Emlékezetem szerint a folytonos tanulást-tanítást jómagam, a vándoriskolát Salamin Ferenc, a lapkiadást Gerle
János, a vállalkozói klubot Kálmán István szorgalmazta.
1 2 Valószínűleg manapság Imre innen is kilépne, mert képtelen lenne elviselni a szükségszerűen bekövetkező irgalmatlan
bürokráciát a szellemi élet, szellemi pezsgés helyett, és a kialakult eseményekre koncentráló áltevékenységet.
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Így került a kivitelezés a gálosfai csapathoz, amely – a spanyol alvállalkozókkal
és a székely ácsokkal kiegészülve, Deák
László fő-építésvezető és Lomnici Péter
építésvezető irányítása mellett − bravúros
sebességgel felépítette és időben átadta
a művet. A közreműködők közül meg kell
még említeni Lantos Ferenc magyar származású spanyol építészt, aki a terveket
honosította, Kis Ferenc zeneszerzőt a zene,
Dárdai Pált, az eredetileg vetített film elkészítőjét, és Vajda Ferenc szcenikust.
Maga a pavilon koncepcióját tekintve
a magyarságot Kelet és Nyugat közötti
határhelyzetében ábrázolja. A pavilon
hét tornyának ezt a kettősséget tükröző kialakításával és a tornyokban
elhelyezett harangjáték, a déli harangszó megelevenítésével az üvegfödémre
helyezett, gyökérzetével és koronájával
együtt megjelenő gemenci tölgyfával
a világkiállítás egyik szenzációja volt.
A pavilon átadásának ebben az évben
ünnepeljük a 25. évfordulóját. 13

A 12. stáció: Károly walesi herceg
A trónörökös az építészet nagy rajongója.
Működik egy Prince of Wales’s Institute of

a későbbiek során – meghiúsítva egy londoni kiállítást, és egy kiállítási pavilon létrehozását – végleg megszakadt.14

13. stáció: a pápa meglátogatása Rómában
2014. június elején XVI. Benedek pápa
pappá szentelésének 60. évfordulójára
a Vatikán szervezésében hatvan keresztény művészt hívtak meg a világ minden
tájáról, köztük Makovecz Imrét. Imre egy,
a templomairól remek fotókat tartalmazó
könyvet, és az Apor Vilmos téri templomról saját kezűleg készült rajzait adta a pápának. A pápa a tervrajzokat megáldotta.
A megáldott terveken szereplő tervblog,
Imre építészeti főművének megvalósulása értetlenségek és hatalmi okok következtében bizonytalan helyzetbe került.
A vatikáni művészettörténész Imre építészetéről olyan jellemzést adott, amely
a cseh konstruktivista építészet és a barokk építészet vegyítésének gondolatát
tartalmazta. Ebből világosan látszik, hogy
Imre építészetét csak rendkívül érzékeny
belső lelki állapottal lehet megközelíteni.
Ez alkalommal találkozott Makovecz Imre
az általa igen tisztelt észt zeneszerzővel,
Arvo Parttel.

1 3 A 2 5 . é v f o r d u l ó n a K a p o s v á r o t t m e g n y í l t k i á l l í t á s t e r é b e n 2 0 1 7. m á j u s 24 - é n a p a v i l o n t é p í t ő k t a l á l k o z ó j á t
ünnepeltük, ami a megyei építészkamara elnökének ötlete volt.
14 A herceg, aki ekkor még trónörökös volt, Londonban akart felállítani egy Imre által tervezett kiállítási pavilont,
benne Imre kiállításával. Ezt ugyanazok az erők akadályozták meg, amelyek a trónöröklést is.
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jutott. A végén trombitaszó hallatszott,
takarodót fújva. Ezt a stációt Imre jóval korábban leírt szavaiból idézve 15 kell
befejezni: „Valójában csak egyet szerettem volna építeni, egyetlen láthatatlan
házat, melyet előttem mások már régen
megépítettek, nekem csak láthatóvá
kellett volna tennem. A rám szabott
ítélet szerint embernek kellett lennem,
így azt az egy láthatatlant sok kis jelentéktelen láthatóval helyettesítettem,
tudatlanul felejtve a legfontosabbat.
Sok tanítványt neveltem, a legfontosabbakat azonban nem tudtam átadni
nekik. Magamra maradtam, ember lettem egészen, így halok meg. Csönd van
körülöttem, az Ő csöndje. Csöndjét, más
szóval hallhatatlan szavát szolgái őrzik.”

14. stáció: a temetés
A Farkasréti temető általa (és Mezei
Gábor által) tervezett ravatalozójában
helyezték el a koporsót, amely előtt az
emberek reggel 9-től róhatták le kegyeletüket. A temetés szervezését a kormány,
a Honvédelmi Minisztérium, a Művészeti Akadémia és a Kós Károly Egyesülés
intézte. A temető kordonokkal elkerített
részében kb. 600 meghívott tartózkodott és hallgatta a búcsúbeszédeket,
a több tízezres tömeg pedig a kordonon
kívül várakozott. A koporsót a szertartás után hat-hat váltott katona vitte a
sírig. A kordonon kívül rekedt emberek
nyújtogatták befelé az ott vonuló meghívottak részére virágaikat, hogy azokat
is dobják be a sírba. Amikor megtudták,
hogy ezen az úton nem jutnak el a sírhoz, meglódultak a domboldalnak, és
sírokon, utakon, ösvényeken keresztül
mentek a sír felé. Mire a székely zenekar által muzsikaszóval kísért menet
a sírhoz ért, több tízezres tömeg állta
körül a kordonon kívül a sírt, és énekeltek. Énekelték a Himnuszt, a Szózatot,
a Székely himnuszt, a Boldogasszony
anyánkat és mindent, ami eszükbe

valódi lényét nem látjuk, de állítsuk magunk elé tetteit, s előttünk áll belső élete és lénye”. Ezek a stációk – szándékom
szerint – ezt a képet adják, ha csonkán
és töredékesen is. Remélem, az égiek és
Imre megbocsátja, hogy az önkényesen
választottak köréből kiemeltem néhány
olyan eseményt, amely vagy Kaposvárhoz, vagy Somogyhoz kötődik. Ha megfigyelték, szinte minden stációnál, minden
történésben van valami, aminek nem kellene ott lennie: rontás, kudarc, rombolás.
A legtöbb történet mégis egyszerre a megtörtént és a megtörténhetett volna. E 14
stáció képe, amely tudatunkban egyetlen
képpé nemesedhet, s egy időtlen tartamban lebeg és ragyog, igyekszik megmutatni, hogy ebben a cselekvéssorban, ebben
az életútban, egy kiemelkedő szellemi
lény életében hogyan mutatkozik meg,
hogyan bontakozik ki, hogyan tükröződik
különös módon az öt géniusszal megáldott vagy megvert Kárpát-medence sorsa,
a magyarság sorsa, a sorsunk, és hogy
e különösségben miként jelenik meg az
általános törvényszerűség, a szellemi
világ mindent és mindenkit átfogó egyetemes oksági törvénye:16 az emberi sors.

A jelenkor egyik legnagyobb tévedése
a felejtés, az amnézia. Pedig életünk,
éntudatunk alapja az emlékezés. „… aki
nem tud magával elszámolni legalább
3000 évvel, az sötétben tapogatózva él
egyik napról a másikra”. S íme, mi még
50-60 évre sem akarunk, vagy tudunk emlékezni. Goethe írta le valaha azt is, hogy
„ha ránézünk egy emberre, belső életét,

15 Ezt a szöveget Hozzászólás címmel legalább 11 évvel halála előtt írta. Ebből látszik, hogy hosszú ideig készült
az átlépésre, s hogy hosszú ideje időnként már csak testben volt jelen.
16 Az antropozófia tanítása szerint életünk nem véletlen események valószínűségszámítással vagy játékelmélettel
követhető halmaza, hanem ok-okozati következménye az előző életünknek.
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The building of the Makovecz Archive and Memorial House in Városkút Street was originally intended to be
a home. Imre Makovecz built it for his wife and himself and it was completed in 2011 shortly before the death
of the architect, so he couldn't move there. But the building can now fulfil its purpose by accommodating the
late master's intellectual greatness. Since 1 November 2017 the operation of the Makovecz Center and Archive
has been provided by MMA's Research Institute of Art Theory and Methodology.

MAKOVECZ KÖZPONT
ÉS ARCHÍVUM
14

Dénes Eszter | Fotó: Szöllősi Mátyás / MMA

A Makovecz Központot és Archívumot a
Mester születésének évfordulóján, november 20-án nyitotta meg Orbán
Viktor miniszterelnök. A XII. kerületi Városkúti úton álló családi házat
Makovecz Imre maga és felesége számára tervezte, az azonban csak 2011ben, nem sokkal az építész halála előtt
készült el, így oda már nem költözhetett be. Az épület mostantól egy többfunkciós szellemi műhely lesz, ahol
Makovecz Imre hagyatékának nagy
része is helyet kap. A Makovecz Központ és Archívum működtetését 2017.
november 1-jétől a Magyar Művészeti
Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete látja el.
A Makovecz Központ és Archívum épületében Makovecz Imre használati tárgyait, lakóhelyének legprominensebb
berendezési tárgyait is elhelyezték. A
Makovecz Imre Alapítvány közreműködésével készülhetett el Makovecz
Imre egykori dolgozószobájának rekonstrukciója − a Mester több eredeti, személyes tárgyával −, amelyet a
központ látogatói is megtekinthetnek.
Itt az építőművész íróasztala, könyvei, fogasra akasztott kabátja abban
az állapotban tekinthető meg, ahogy
a Kecske utcai irodájában utoljára
hagyta. A rekonstrukciót a közvetlenül
a halála után készült teljes körű fotódokumentáció alapján készítették el.
Az emlékház előterében olyan találkozóhelyet alakítottak ki, ahol tisztelői,
valamint a munkássága iránt érdeklődő
közönség a különböző művészeti programok által mélyebb bepillantást nyerhet Makovecz Imre alkotóművészetébe.
A központ földszinti tereinek egyike
könyvtárnak ad otthont.
A Magyar Művészeti Akadémia kiemelt
feladatként kezeli a Makovecz Imre hagyatékáról való gondoskodást, életművének a jövő nemzedékkel való megismertetését, a hagyatékot képező ingó
vagyontárgyak, különösen a szellemi
hagyaték részét képező vagyoni elemek
értő bemutatását.
A Mester munkássága lezárult ugyan
2011. szeptember 27-i halálával, de
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Orbán Viktor Gaudít idézte, aki azt
mondta: a Sagrada Família maga a katalán nemzet, ha nem építitek, a nemzet
is elpusztul. Makovecz Imre életműve
is annak a szellemiségnek a foglalata,
amit ő a magyar nemzeti kultúra legmélyebb rétegeiből hozott fel, és a legtisztább formában állított elénk. Egyetlen
dolgunk van: építsük! A most átadandó központ sem múzeum, és sokkal
több, mint egy archívum. Orbán Viktortól Makovecz Imre özvegye, Szabó
Marianne vette át jelképesen az építőművész dolgozószobájának kulcsát.
Makovecz Pál, a Makovecz Alapítvány
kuratóriumának elnöke visszaemlékezésében felidézte: édesapja úgy
tekintett a Földön megélt 76 esztendejére, mint amit „vendégségben” tölt
az ember. Reményét fejezte ki, hogy a
ház olyan helyként üzemel majd, ahol
Makovecz Imre szellemisége mindig jelen van. Fekete György, az MMA tiszteletbeli elnöke megköszönte, hogy
a kormány támogatja a Makoveczhagyaték gondozását és megvalósítását. „Makoveczre nagy szüksége van a
világnak és az országnak” − jelentette
ki. A házat 2018 januárjában nyitják
meg a nagyközönség előtt.

életművében sok, kifejtésre váró és jövőbe mutató gondolatot hagyott nemcsak tanítványaira és szakmájára, de az
egész nemzetre is.
A Makovecz Központ és Archívum célja
az emlékállításon túl egyrészt az építészeti munkásság (tervrajzok, vázlatok,
írások stb.) kutathatóvá tétele, másrészt ennek a szellemi hagyatéknak a
továbbvitele.
Az átadáson Vashegyi György, az MMA
elnöke köszöntötte a megjelenteket,
majd Baráti Kristóf hegedűművész J. S.
Bach C-dúr „Largo”-ját adta elő. Orbán

Viktor, Magyarország miniszterelnöke
megnyitójában arról beszélt: a magyar
szellem megőrzését ma már büszkén
vállalhatjuk − van köztestületként működő Magyar Művészeti Akadémia, és
van Magyar Értéktár is. Szólt arról is,
hogy Makovecz Imre a kommunizmus
idején és a rendszerváltás utáni zavarosabb időkben is hitt „egy második
Magyarország” megőrzésében, és igent
mondott a nemzetre, a hazára és a népi
kultúrára. Mint kifejtette: Makovecz a
magyar szellem átmentéséért dolgozott,
az Ég és a Föld összekapcsolásával…

Aforisztikus gondolatok a Makovecz-ház megnyitásához, illetve azokhoz, akik majd ebben a házban
találkozni akarnak Vele.
Kálmán István
„Ha tükörbe nézek, idegent látok.
A személy már nem fontos.
Én azonban mégis vagyok
– a távolodás, a közelítés már más,
mint korábban.” (Makovecz Imre)
Antropozófiát a világban elterjeszteni
azt jelenti, hogy személyiség feletti emberiség-célokat szolgálni.
Hiányzik egy olyan Makovecz-biográfia,
amely az ő individualitásának, azaz az
ő személyiség feletti, magasabb célokat
szolgáló lényének és működésének az
életét ragadná meg. Ennek fontos része
az antropozófia lényével való kapcsolata. Ahogyan azt ő maga megfogalmazta:
„A szellemi táplálékom, ami hozzásegített ahhoz, hogy ne lehessen legfontosabb és legtitokzatosabb értékeimet
elvenni tőlem, az az antropozófia volt,
Rudolf Steiner antropozófiája – ez az a
világszemlélet, melynek alapján állok a
mai napig is.”
Talán csak ízlése és eleganciája tartotta távol az Antropozófiai Társaságtól
és az antropozófusok csoportos foglalkozásaitól.

„Mélyen elítélem az Antropozófiai Társaság fölfogását, magatartásformáit, szervezettségének jellegét, (…) a
szabad és tiszta szellemiséggel szembeni kompromittálódásnak tartom.
Megakadályozza, hogy egészséges és
épeszű emberek kapcsolódjanak egy
olyan gondolatkörhöz, amely – ez kétségtelen előttem – képes lenne megújítani az európai szellemiséget.”
Megkülönböztető képessége ezen a területen is hibátlan volt. Sok antropozófus ezt
azzal intézte el: Makovecz Imre lehet világhírű építész, de az antropozófiához nincs
köze. Sok építész pedig úgy gondolta,
hogy az antropozófia Makovecz Imre magánügye. Az idézetek a 2003-ban kiadott
Makovecz Imre: Tervek, épületek, írások
(1959–2000) című könyvből származnak.
Makovecz Imre most, a halál kapuit
átlépve hátrahagyja mindazt, ami még
személyiségéhez tartozott. Ezek továbbhaladásának csak akadályai lennének.
Azzal a tudattal teszi ezt, hogy egyszer
majd, ha mostani életének eredményeit
egy szellemi létformában feldolgozta,
vissza kell térnie egy újabb földi létbe.
Munkájának itt, a földön nincs folytatója. Az utódoknak saját feladataik
vannak a világ-összefüggésben.
Aki Makovecz Imrét megértette és hozzá
hasonlóan elkötelezettje saját feladatának, azt ő továbbra is tudja segíteni. Annak nemcsak emlékeznie kell rá, hanem
egy új kommunikációs atmoszférát kell
megteremtenie, amit az antropozófia inspirációnak nevez. Ebből az itt maradottak
erőt meríthetnek a saját feladatuk elvégzéséhez, amelyet, ahogyan Makovecz
Imre is, szívükben hordoznak.
Makovecz Imre éber szellemmel, félelem
nélkül élt, minden intellektualizmustól
mentesen, szabad emberként, a valóság
látásának örömével.
Így tudunk Rá gondolni, nemcsak mint egykor itt lévőre, hanem mint az eljövendőre.
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Még a leghosszabb zarándokút is az első
lépéssel kezdődik. A lényeg az elhatározás. A tokaj-hegyaljai történelmi borvidék − mint kultúrtáj − 2002 óta a világörökség magyarországi vonatkozásainak
karakteres eleme, mely megtette első lépéseit az értékmentés és értékmegőrzés
rögös útján.
A kis hegyaljai falu, Olaszliszka neve
nem az elsők között jut eszünkbe, ha a
kultúrtájhoz tartozó települések felsorolásába kezdünk. Pedig a település belső
részén sok olyan épületre, épületrom-

SZENT ERZSÉBET
ZARÁNDOKHÁZ
Olaszliszka
Építészet:
Salamin Ferenc
Szöveg:
Kuli László
Fotó:
Dénes György
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ra csodálkozhatunk rá, ami azt mutatja, hogy bizony a Bodrog-parti falucska
hajdan szebb napokat is megélt, és aktív részese volt a háború előtti virágzó
kultúránknak. Sajnos a szocialista tervgazdaság lélektelen mechanizmusának
fájó következményei Olaszliszkát sem
kímélték. A gazdátlanság, kilátástalanság
és fásultság a rendszerváltozással nemhogy csökkent volna, de tovább fokozódott. Az akkor bőven kétezer fő feletti
lakosságszám 2010-re 1750-re csökkent
az etnikai arányok erős megváltozásá-

Építész tervező: Salamin Ferenc
Építész munkatárs: Salamin Pál
Statikus terv: Pataki Zoltán
Épületgépész terv: Erhardt Péter
Elektromos terv: Münnich Gábor
Út és közmű: Bíró Károly
Tervezés: 2014
Kivitelezés: 2015

 A la pr a j z
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val párhuzamosan, mivel a falu cigány
kisebbségi lakossága ebben az időben
megháromszorozódott. Ebben a helyzetben kellett megtenni az első lépéseket
a borvidékhez való felzárkózás és a világörökséghez méltó környezet létrehozása érdekében.
Salamin Ferenc és kollégái évek óta elkötelezett munkával igyekeznek részt venni a kultúrtáj sebeinek gyógyításában,
az építészet eszközeivel beavatkozni.
E munka eredményeként Olaszliszkán a
település központjában, a Nagyboldog-
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asszony-templom közvetlen szomszédságában a meglévő épületek átépítésével
jött létre az Árpád-házi Szent Erzsébet
Zarándokház. A két épületből álló ingatlan korábban presszóként funkcionált.
Az első elképzelések szerint itt a helyi
borászok számára alakítottak volna ki
boréttermet, bemutatótermet, ezzel is
erősítve a borvidék kapcsolati hálóját.
A régi-új polgármester, Fekete Gyula és
képviselő-testülete azonban a zarándokturizmust becsatolva képzelte el a
falu jövőjét befolyásolni képes épület
funkcióját. Ezért a Sárospatakon induló
Erzsébet-zarándokútnak az országot és a
borvidéket Tokajnál átszelő Mária-úttal
való összekötő kapocs szerepére vállalkozva zarándokháznak építette azt meg,
nem kizárva az eredeti funkció befogadásának lehetőségét sem. Az átépítést a
Hegyaljai Fejlesztési Tanács 60 millió forintos támogatásából valósították meg.
Salamin takarékos módon, a rá jellemző érzékenységgel valósította meg a
feladatot. A két épület közül megőrizte
a közel százötven éves, oldalhatáron
álló földszintes házat, mely az ingatlant
elválasztja a Bodroghoz levezető kis utcácskától, és elbontotta az utcával párhuzamos épületrészt. Ide építette fel
a meglévő épület ellenpontjaként az új
szárnyat, amivel az utcai homlokzatot
két kisebb épületre bontva tudta megjeleníteni, az utcakép ritmusába harmonikusan beillesztve azt. Az új szárny
a telek hátsó része felé fokozatosan nyílik meg és alakul át fedett-nyitott térré,
rávezetve a tekintetet a Bodrog festői
panorámájára. A két épület közötti terület lefedésével olyan térkincs jött létre, amely alkalmas a közösségi funkció
befogadására, egyben átélhetővé teszi
a régi udvar térélményét. Az ingatlan
alatt lévő borospince központi térre nyíló lejáróját is így építették újjá, szemben
a régi házzal, mely elhelyezés a környéken igen gyakori. Az új épületszárny
ívben meghajló alaprajzi-térbeli szerkesztése a terveken először öncélúnak
tűnhet, de a helyszínen érthetővé válik.
A tekintélyt parancsoló tömegű katolikus
templom közvetlen közelsége ugyanis
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olyan fizikai és spirituális értelemben is
tapintható „térgörbület-érzetet” vált ki
a szemlélőből, amire az ívben lépegető
pillérek és a kanyarodó tető feszültségmentesen reflektál. Még a település utcavonalai is megzavarodnak ezen a helyen, tehát a gesztus nem túlzó, inkább
harmonikus összhatást kelt.
A részletek tekintetében is tetten érhető
az értékőrző tervezői gondosság, amely
nemcsak a felhasznált anyagokban és
azok részletképzéseiben nyilvánul meg.
A tervező hegyaljai értékőrzés érdekében végzett munkája és ismeretátadási
erőfeszítései tükrében ez nem meglepő.
Az öreg ház fafödémét kiszabadították
a rászögelt borítás alól, és megtisztítva
mutatják meg a látogatóknak a rendezvényterem (étterem) mennyezetén. Helyreállították a ház utcai homlokzatának
jó arányú ablakrendjét, és megőrizték,
felújították a két épületet összekötő eredeti kovácsoltvas kaput. Szépen harmonizál egymással a régi épület megmaradó
cserépfedése az újjal, a mészkő felületek
a gyalult faszerkezetekkel. Egyetlen számon kérhető, zavaró megoldás az új épület utcai homlokzatán a nyitott, plasztikusan elhúzott nyíláskerettel kialakított,
aszimmetrikus osztású, fekvő arányú
ablak. Ezt a modern építészet tárházából átvett olyan elemnek érzem, amely
a hely szelleméhez nehezen társítható,
és a kultúrtáj épített örökségének megismertetését szolgáló építészeti összefoglalóban leírtakkal is ellentétesnek tűnik.
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A homlokzat mögötti konyhafunkciót figyelembe véve talán indokolt lehet ez az
ipari építészetet idéző motívum, de érzésem szerint ezt meg lehetett volna oldani
a környék mezőgazdasági épületeiből átértelmezett építészeti fordulattal is.
Az épület gyógyító jellege vitathatatlan. A település egyik sebe nemcsak
begyógyult, de hatását tekintve üdvözlendő folyamatot indított el, hiszen
a településvezető elmondása szerint
a közösségi zarándokház a szomszédos
telken tervezett zarándokszállással is
kiegészül majd. A telkek támfalakkal elválasztott, szintben a Bodrog felé ereszkedő, teraszosan kialakított rendszerét
látva ez újabb izgalmas épületeket,
épületcsoportokat és térkapcsolatokat
eredményezhet, melyek egy közösség
gyógyulásának tanúi, egyben katalizátorai lehetnek. Egyik lépés a másik után.
Egy zarándokút megkezdődött.

STEP BY STEP
For years, Ferenc Salamin and his colleagues
have been busy trying to mend the scars
of the cultural landscape of Tokaj with
the understanding tools of architecture.
Standing tall in the centre of Olaszliszka,
next to the Church of Our Lady, the complex
of reconstructed buildings now known as
the Pilgrimage House of Saint Elisabeth from
the House of Árpád is a proud affirmation of
their work. In earlier times, the two-building
real estate complex served as a coffee
house. However, the re-elected mayor, Gyula
Fekete and his body of representatives hope
to build a future for the village as a centre
for pilgrimage. This is why he reimagined
the complex of buildings as a link between
the Saint Elisabeth pilgrimage route leading
to Sárospatak and the Saint Mary route that
crosses the Tokaj wine region. As an added
benefit, local wine-makers will have the
opportunity to reach more consumers and
increase the wine region's social capital.

 K á l v á r ia k a pu z at a , B a r c s . É pít é s z et : S z emer e A nt a l, 2 0 16. Fot ó: Déne s E s z t er
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Bánkuti Melitta – Barcs

Dénes Eszter

Főépítészek
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Bánkuti Melitta (1963)
1986
1987
1987–1992
1989–2000
–2010
2000–
2009–2013
2013–

BME Építészmérnöki Kar
Forma Kisszövetkezet, Keszthely
Kaposterv
Bányai Panoráma Egyesület 		
elnökségi tag
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület, elnökségi tag
Barcs város főépítésze
Somogy Megyei Építészkamara, 		
elnökségi tag
Somogy Megyei Építészkamara, 		
elnök
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› Mióta vagy Barcs főépítésze, és hogy kerültél a városba?
Immár tizenhét éve. Éppen hároméves
volt a kisfiam, amikor megkerestek
Barcsról, mert az elődöm politikusi pályára lépett. Előttem többeket megkérdeztek, de senki sem vállalta a megbízatást. Engem mindig vonzottak az ilyen
feladatok, így még aznap igent mondtam a polgármester úrnak, akinek szintén fontos volt a főépítészi jelenlét.

rendezés… Mindezek apróságoknak tűnhetnek, de a parkolónál rögtön adódhat
egy kisebb téralakítás, és ugyanígy az is
fontos, hogy ne ad hoc jelleggel dőljön el
egy hulladéksziget telepítése.

landó jelenlét meghozta a gyümölcsét,
megkeresnek az apróbb feladatokkal is?
Sokan azért adják fel ezt a pozíciót, mert
nem alakul ki, vagy nem működik a kommunikáció, és feleslegesnek érzik magukat.

› Tizenhét év nagy idő egy város életében
is, kevesen büszkélkedhetnek ilyen hos�szú, megszakítás nélküli megbízatással.
Hogy látod ezt az eltelt időszakot? Mi az,
amit saját sikerként könyvelsz el? Az ál-

Alkalmazkodó típusnak érzem magam
ilyen szempontból. Tudomásul veszem,
hogy a városnak van egy vezetése, a
döntéseket ők hozzák, én csupán a
feladatokat elvégző munkatársak egyike vagyok. Bizonyára lehetne nagyobb

› Emellett tudtad folytatni a tervezést is?
Amíg a gyerekeim kisebbek voltak, az
volt a fontos, hogy mindig számíthassanak rám. Ennélfogva csak A3-as lapra
megrajzolható léptékű tervezési munkákat vállaltam, amelyeket otthonról
is meg tudtam csinálni. Mindemellett,
ahogyan még ma is, heti kétszer mentem
el Barcsra, hiszen főépítészként csak
akkor lehet segíteni, ha az ember jelen
van egy város életében.

› Milyen feladataid voltak?
Voltak a település léptékéhez képest nagyobbak, például középület-fejlesztések,
térrendezések. A jelenlét azért is lényeges, mert a legapróbb feladatot illetően
is hasznosnak bizonyulhat egy főépítész
tudása és szemlélete: parkoló építése,
járdaszakasz pótlása, játszótér alakítása,
közművek kiváltása, fakivágás, temető-
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hatékonysággal is működni, én azonban
úgy vélem, hogy a településfejlesztés türelmes műfaj, hiszen a szerves fejlődés a
legkisebb változtatások elvére épül, így
nem várom el magamtól sem a gyors eredményt. Az itt töltött tizenhét év mérlege:
megépült a bérlakások tömbje, a településnek lett egy egybefüggő nagyobb központi zöldfelülete, jó helyre kerültek a térfalak, az iskolának pedig méltó bejáratot
alakítottunk ki egy, a parkhoz csatlakozó
kis térről. Az Ifjúság tér esetében az átmenő forgalmat megszüntetve sikerült egy
olyan városi teret kialakítani, ami az ott
található oktatási és művelődési intézmények rangját emeli. Ezek a számomra fontos beavatkozások az elkövetkezendő ötven évet szolgálják − mindezt figyelembe
véve hatékony volt a jelenlétem. Furcsán
hangzik, de nagy elvárásaim nincsenek:
nem vagyok művészalkat, én sem születtem „6B-s építésznek”. Ugyanakkor van
bennem elhivatottság, csak más téren.
Mindig is vonzott a vidék, amit meglehetősen árvának éreztem. Ezért fontosnak
tartottam, hogy jelen legyek, és ott segítsek, ahol tudok.

› Elfogadja a város vezetése a javaslataidat?

emberre, s ugyanígy nem hiányozhat
az épített és természeti környezethez
is értő szakember sem. Nevezzük akár
főépítésznek, akár másnak. A főépítészek között van helyben vagy az adott
térségben lakó, és messziről jött szakember egyaránt. Ez utóbbiak közé tartozom én is. Az, hogy csak két napot
töltök Barcson, kifejezetten előnyös,
hiszen érdek és egyéb teher nélkül, külső szemlélőként is rá tudok látni egyegy folyamatra. Fontos, hogy független
maradjak, és minden egyéb szempontot
félretéve, csak az építészeti minőséget
tartsam szem előtt.
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› Miben áll ez a segítség?

 Dr áv a-p a r t
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Az egyik legfontosabb döntés akkor születik, amikor a feladatot meghatározzák. Ennél a pillanatnál kell ott lennie
a főépítésznek, aki több szempontból
is nézi az adott folyamatot. Ha megvan
a feladat, akkor – mivel jó megoldásra csak jó szakember képes – meg kell
keresni a megfelelő szakembereket, ez
pedig egyértelműen főépítészi feladat.
Amikor műemléki környezetben adódott
tervezési munka, Mohay Gábort kerestem meg. Amikor a fürdő meghívásos
tervpályázatát kiírtuk, nagy örömünkre
szolgált, hogy Dévényi Sándor elfogadta
a felkérésünket. A bérlakásoknál pedig a
város léptékéhez illeszkedő, az egyidejű
építés problémáját feloldó végeredmény
érdekében egy több tervezőből álló csapat alakult Kruppa Nándor vezetésével.
Folyamatos kapcsolatban vagyok a környékbeli tervező kollégákkal is, igyekszem szakmai anyagokkal, vagy a kapcsolataim révén segíteni munkájukat.
 S z a b a d s t r a nd épü let e, Dr áv a-p a r t , B a r c s . É pít é s z et : Dé v ény i S á nd or, B a r a ny a i B á lint , 2 006

Szerencsém volt és van, mert hagynak
dolgozni. A folyamatokat ebből a szempontból szeretem befolyásolni, mert számomra kiemelkedően fontos, hogy olyan
tervezőket ajánljak, akikkel közösen tudok gondolkodni. Természetesen kisebb
munkákat magam is szoktam tervezni
Barcson, de a nagyobbaknál lényegesnek
tartom, hogy csapatban dolgozzunk. Ha
én egyedül csinálnám, akkor bizonyára
számos olyan hibát követnék el, ami a
csapatmunkában kiküszöbölhető.

› Sokan etikai szempontból összeférhetetlennek tartják, hogy a saját településükre tervezzenek.
Én nem tartom annak. Persze, főépítésze válogatja. Van, aki érez magában
annyi képességet, koncepciót, és olyan
háttérirodája van, hogy meg tudja ezt
oldani. Nálam másképp alakult. Önmagamtól elvárni, hogy jó legyen egy terv,
számomra nagyobb teher, mint egy másik emberrel egyeztetni, az ő munkáját
segíteni. Ráadásul nem tudnék kellő
energiát belefektetni a tervezési folyamatba. Újabban a Somogy Megyei Építész Kamarában is van teendőm, előtte
a gyerekek voltak kisebbek, ezért a nagyobb feladatokhoz máig se motivációm, se energiám, se időm nincs.

› Barcs helyzete több szempontból is különleges. A trianoni döntést követően
hirtelen lett határváros, a fő vérkeringésről egy tollvonással leválasztották,
déli részeitől megfosztották. A mai napig
érezhető egyfajta hiány.
Valóban egy különleges város, egyedi
pozícióval. Barcs egészen az 1800-as
évek elejéig egy kis, kétutcás település
volt. A Dráva menti Pécs−Bécs tranzitúttól is mintegy 5 kilométernyi távolságra
feküdt. Az, hogy az ehhez az útvonalhoz
közvetlenül kapcsolódó településeknél
idővel nagyobb jelentőségre tett szert, a

› Tartasz tervtanácsot?
Nem, egy 10 000 fősnél alig nagyobb kisvárosban ezt nem tudtuk megoldani. Eddig egyszer, a fürdő tervpályázatánál volt
helyszínen szakmai zsűri. Más esetben,
például egy-egy nagyobb beruházásnál
rendszeresen kértük az állami főépítészi
irodában – vagy annak elődeinél – működő tervtanács segítségét. Szó szerint
bekéredzkedtünk, ők pedig biztosították
számunkra az igényelt szakmai segítséget.

› Sokan azért nem vállalnak főépítészi
munkát, mert nem hisznek a közösségért
végzett munka eredményességében. Ez a
tizenhét év azt mutatja, hogy te látod ennek a lehetőségét, hasznosságát.
Egy településen szükség van pénzügyesre, jogászra, sport- és oktatási szak If jú s á g t ér, B a r c s . É pít é s z et : B o a Á r p á d

hagyomány szerint részben annak is volt
köszönhető, hogy a barcsiak lokálpatrióták voltak. Az ott élők anyagi áldozatot is hoztak azért, hogy a vasúti és a
közúti híd is ott épüljön meg, ne másutt.
A 19. század második felében megindult
a gőzhajózás, megépítették a vasutat.
Jól mutatja a terület jelentőségét, hogy
előbb készült el a Pécstől Gyékényesen
keresztül északra tartó vasútvonal, mint
például a kaposvári. A 19. század végén
Somogy vármegye ipari termelésének
több mint 25%-át Barcson állították elő.
A kor legmagasabb színvonalának megfelelő megoldásokat alkalmazták mind
építészetileg, mind technikailag. Szeszgyár működött, jelentős számú gabona- és sóraktár volt, hagyománya volt a
gépgyártásnak, majd megjelent az építőipar, a téglagyár, a szocializmus alatt
pedig többek között a vegyipar. Mindig
is kifejezetten iparosított település
volt, nem egy hagyományos mezőváros.
Ezt a fejlődést azonban Trianon megakasztotta. Ugyan a II. világháborúig
még állt a vasúti és közúti híd, de féloldalassá vált a település vonzáskörzete. Chicagónak indult, Barcs lett belőle – szokták mondani, utalva virágzó
gabonafeldolgozó iparára…
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tehát kapcsolat a két oldal között, de
egészen megváltozna az élet, ha úgy kinyílna a határ, mint Ausztria, a Felvidék,
vagy Szlovénia felé. A Dráva például évtizedekig nem lehetett a település életének szerves része, hiszen itt húzódott a
határsáv. Több év munkája van abban,
hogy a folyót ismét bevonjuk a város
életébe. Lassan, de alakul.

› A szocializmus sem kímélte a települést.
Barcstól 15 kilométerre van Verőce, kétszer ennyi lakossal. A két város mindig
is jól erősítette, kiegészítette egymást,
amíg nem ékelődött közéjük az országhatár. Nagyon hiányzik ez a kapcsolat.
A szocializmus alatt sem szűnt meg az
ipari termelés, de tekintettel arra, hogy
határsávnak minősült a terület, a ki- és
a beutazás sem volt egyszerű. Ez igen
sajátos, elzárt helyzetet eredményezett.
A rendszerváltást követően ez az elszigeteltség megszűnt, a kilencvenes években
azonban a délszláv háború bizony éreztette a hatását. Sok volt az áttelepülő.
Ma már teljesen természetes, hogy a
kedvelt horvát péksüteményt, a bureket
mindenhol lehet kapni. A kilencvenes
években a bevásárlóturizmus hozott
némi fellendülést: elképesztő forgalmat
bonyolítottak le az üzletek. Néhány év
múlva azonban ennek is vége szakadt.

› Igen hullámzó a város élete. Most milyen
fázisát éli?
Nyugalmi állapotban van. Néha arra
gondolok, hogy a legmeghatározóbb településfejlesztési koncepció a véletlen…
Barcs életében erre sok példa volt. Tőlünk független folyamatok ma is alapjaiban változtatnák meg a lehetőségeket.
Ha megszűnne a schengeni határ, és
újra együtt tudna élni a Dráva déli és
északi része, ha elkészülne az M60-as
út, ha minőségivé válna a vasúti közlekedés, ismét fordulna a város helyzete.
Most is sokan érkeznek Horvátországból a fürdőbe, vagy éppen edzeni. Van
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› Eddig a főépítészi vénádról volt szó, de
gyakorló tervezőépítész is vagy. Egyszer
úgy fogalmaztál, hogy neked az „észrevétlen építészet” az örömforrás. Mit értesz ez alatt, és milyen munkáid vannak?
Azt szeretem, hogy amikor megépül
valami, az olyan, mintha mindig is ott
lett volna. Azaz észrevétlenül, természetesen épül be a város szövetébe.
Tervezek családi házakat is, de igazán
a kisebb közösségi épületek – polgármesteri hivatal, ravatalozó, orvosi
rendelő stb. − tervezését élvezem. A
tervezés sosem ér véget számomra az
épület határvonalánál. Fontos a kert,
az utak, a nyári konyha – azaz a külső élettér is. Nagy örömmel tölt el a
közterületek tervezése is, előszeretettel „bontok” kerítéseket. Nagy hangsúlyt fektetek a külső és belső terek
kapcsolatára, a bejáratok egyértelmű
megközelítésére. Legyen rangja egy
középület bejáratának! Vallom, hogy
egy-egy épülettel, környezetrendezéssel elő lehet segíteni, hogy az emberek
önbecsülése pozitív irányba alakuljon. Hogy kicsit egyenesebb gerinccel
tudjunk járni, büszkébbek legyünk
önmagukra, a környezetünkre, a településünkre. Sokszor hallottuk a mesterektől: „Amint fent, úgy lent; ahogy
belül, úgy kívül”. Ebből következően
ahogy kívül, úgy belül. Ha rendezett,
minőségi, rangja szerinti a külső, az
segíti az ott élők életének kiteljesedését. Nem tervezek feltűnő épületeket, nem is vagyok rá alkalmas, nem
vagyok nagy művészi vénával megáldva. Pályám kezdetén azt gondoltam,
én vagyok a legrosszabb építész. Ma
már úgy gondolom, az a rossz irány, ha
csak építőművészeket akarunk képez-

ni, és emiatt magunktól és másoktól is
azt várjuk el, hogy művészi szinten alkossanak. Erre azonban születni kell.
Ugyanakkor nagyon nagy szükség lenne az egyszerű, de minőségi munkát
létrehozni akaró és tudó szakemberre. Ha olyan feladat adódott, amiről
úgy éreztem, nem én vagyok rá a legalkalmasabb, továbbadtam a megfelelő kollégának.

› Hány órából áll egy napod? Az időd jelentős részét a kamarai feladatoknak áldozod.
Sajátos helyzete van az általad elnökölt megyei kamarának, amely sokban különbözik a
városi, kicsit „eliten” gondolkodó kamarai
működéstől. Te egészen más hangot ütöttél meg, más prioritásokkal, más célokat
fogalmaztál meg a helyi szakmai életben.
Volt olyan időszakom, amikor önismereti tréningeket találtam ki magamnak.

 R av at a lo z ó é s ha r a nglá b, S omog y t a r nóc a , B a r c s . É pít é s z et : Mohay G á bor
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Dráva Völgye Középiskola
középrigóci épülete, Barcs.
Építészet: Boa Árpád
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rendszer alakulhasson ki, elnökségi tagnak jelentkeztem a megyei kamarába,
majd az elnöki hely megüresedésével erre
a feladatkörre is motivációt éreztem.

› Inkább a szakmai igényesség felé próbálod terelni azt a tagságot, amely sem
képzettségében – sokan E3 tervezői jogosultsággal rendelkeznek –, sem munkáit tekintve nem hasonlítható össze a
fővárosival.
Minden évben szervezünk szakmai napot a helyi tagságnak, melynek keretén belül a megye különböző térségeit
látogatjuk meg. A beruházásokat az
abban részt vevő kollégák (településtervezők, tervezők, műszaki ellenőrök
és felelős műszaki vezetők), és maguk
a beruházók mutatják be. Csoportos
jelenlétünkkel rangot szeretnénk adni
szakmánknak. Szerencsések vagyunk,

Ha mindenki jó valamire, és minden
embernek vannak különleges tulajdonságai, fel kellett tennem a kérdést: akkor én vajon miben vagyok jó? Már az
egyetemen is „szervezkedtem”, oszlopos
tagja voltam olyan közösségeknek, mint
az örökség népfőiskola, az R klubos
tánckör, a visegrádi tábor, kosaraztam,
sakkoztam. Amikor a Kapostervbe ke-
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rültem, akkor alakult meg a Kós Károly
Egyesülés. Sok program szervezésében
én is részt vettem. Úgy tíz éve, az önismereti tréningem végeredményeként,
eldöntöttem, hogy szakmai napot szervezek Barcsra, melyre húsz-huszonöt
embert vártam. Végül több mint százan
lettünk. Akkor vált világossá számomra,
hogy erre igény van. Azért, hogy ebből

mert szívesen jönnek a hivatalokban
dolgozó kollégák is, az állami, megyei,
városi főépítészi irodák és a különböző
hatóságok, pályázatkezelő szervezetek
munkatársai. Fontos, hogy a megye különböző térségeiben dolgozó kollégák
számára is tudjunk szakmai közéletet
biztosítani. Miközben megismerjük a
megyét, egymás munkáit vagy a megyé-

ben készült egyéb beruházásokat, szakmai tapasztalatokat szerzünk, kapcsolatokat építünk, és természetesen még
jól is érezzük magunkat. A Kós Károly
Egyesülés szellemiségébe nőttem bele,
ezért számomra kiemelten fontos, hogy
ne csak a városokba, hanem a kistelepülésekre is ellátogassunk. Itt rendszerint
olyan léptékű munkákkal találkozunk,
amelyekkel bárki szembesülhet saját
feladatként. A szakmai napok rendszerén kívül más programjaink is vannak,
melyek során igyekszem az Egyesülésben szerzett tudást és szellemiséget
másokkal is megosztani. Heil Tibornak
mint kaposvári születésű kiváló, sajnos
fiatalon elhunyt pályatársunknak rendeztünk emlékkiállítást. Az eseményhez az Egyesülés biztosította a szakmai
programot. A szakmai közélet meghatározó alakja Kampis Miklós, közreműködésével a Kós Károly Egyesülés is Kaposváron
alakult meg. Az esemény fontossága és
Kaposvár életében betöltött szerepe okán,
valamint Kampis Miklós 80. születésnapja alkalmából emléktáblát helyeztünk el
az egykori Kaposterv, most Arker’s iroda
épületének falán. Évek óta készültem arra,
hogy a sevillai pavilon − melynek fővállalkozója a Kaposvár melletti Surjánvölgye
Tsz volt – építő csapatát összehívjuk egy
osztálytalálkozóra, hiszen valamennyiük
életét meghatározó élményről van szó. Az
idei kaposvári Makovecz-kiállítás és a pavilon 25 éves évfordulója apropóján ezt is
sikerült megszervezni, ami nagy örömmel
töltött el mindenkit. Terveim között szerepel, hogy Barcsot és térségét, valamint az
Egyesüléshez is köthető helyi kollégák munkáit bemutassam az Egyesülés tagjainak.

› Nagyon határozott asszony vagy, mégis
sokszor úgy érzem, alulértékeled magad.
Rendkívül sokrétű tevékenységet folytatsz. Az már önmagában igen különleges
a mai világban, hogy valaki a műegyetemi
évek után nem ragad a fővárosban, hanem
visszatér szűkebb pátriájába. A ma vidékről érkező diákok nem érzik evidenciának,
hogy nemcsak a fővárosba, hanem visszafelé is vezet út, mégpedig járható, a karrier szempontjából is.
 R av at a lo z ó át a la k ít á s, B a r c s . É pít é s z et : B á nk ut i Melit t a
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szakmai előadás hallgatását és közös
étkezést, kikapcsolódást jelentett a gyakorlatban. Nagy öröm számomra, hogy
ez nemcsak az én „mániám”, hanem több
kolléga tartja fontosnak. Jelenlétükkel
és szakmai tudásukkal minden esetben
nagymértékben gazdagítják a programokat. Tavaly Bárdudvarnokbányán
volt közös installációépítés és szakmai
program, mely kapcsolódott a kamaránk
szakmai napjához, így biztosítva még
szélesebb kapcsolatépítési lehetőséget.
Az idei tábort Barcson rendeztük meg,
ahol a B&Z Beton Kft.-vel együttműködve termékfejlesztési kísérlet keretében Dráva-kavics köztéri ülőbútorok
készültek. Célunk, hogy ez hosszú távon a Dráva-part arculatát meghatározó elem legyen. Amíg a beton kötött,
addig vízitúráztunk a folyón. Szeretem
a fiatalok gondolkodásának frissességét, engem is gazdagít. Mindemellett
fontos, hogy lássák, lehet élni és dolgozni a nagyvároson kívül is, van mit
tanulni az itt élő szakemberektől.

 Dr áv a-k av ic s, k ö z t ér i ü lő bút or, B a r c s, 2 0 1 7

A II. világháború előtt hihetetlen szellemi frissességben éltek az emberek
vidéken, a világ napi áramlatából ma
sem marad ki senki. Talán éppen emiatt is szerveztem építőtábort Bárdudvarnokon hallgatók számára. Lányom,
Grátz Sarolt is építésznek tanult, ő segített a terjesztésben és az urbanisztika tanszékkel való együttműködésben.
A Petörke-tó telekalakítását és beépítését én terveztem a 90-es években.
Az akkori területi főépítésztől kaptunk
egyedi eltérésre engedélyt az OÉSZ-től.
Ennélfogva megtehettük az OTÉK-ot jóval megelőzve, hogy ne építési vonalat
jelöljünk ki, hanem építési területet.
Elő-, oldal-, és hátsó kertet határoztunk
meg a kb. 40 x 40 méteres telkekhez.
Ezen belül, betartva a beépítési százalékot és az épületmagassági korlátot, szabadon lehetett elhelyezni az épületet.
Ennek eredményeképpen vannak olyan

Sokat gondolkoztam azon − bár igen
megtisztelő a felkérés −, hogy egyáltalán mi lehet érdekes személyemben az
Olvasók számára. Arra jutottam, hogy az
általad megfogalmazott gondolat mindenképpen az lehet: a frissen végzett
szakemberek egy része sokkal hatékonyabb és értelmesebb munkát tudna végezni, ha az építészeti feldolgozómunka
helyett hajlandó lenne vidékre menni,
és nem a nagyvárosban 225. lenni. Hiszen feladat itt is van bőven, ráadásul
nagyon nagy szükség van jó szakemberekre. Akik vannak, azok kiöregszenek,
nagy hiány van a vidéki térségekben a
szakmai utánpótlás terén. Személy szerint, az internet korában, nem érzem,
hogy kimaradnék bármiből, vagy hogy
hátrányosabb lenne az élet errefelé.
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› Barcs városa nyilvánvalóan szegényebb
lenne egy pusztán hivatalnok főépítés�szel, hiszen hasznára válik a te sokszínűséged.

házak, amelyeket már teljesen eltakar a
növényzet. Alapkoncepció volt, hogy a
tó körüli sáv közterület legyen, ami szintén szokatlan megoldás volt, gondoljunk
csak a Balatonra. Éppen ide, a tó partjára készült a tábor keretében egy stég és
egy pihenőpad. A táborok programjának
része az építészhallgatók és szakmagyakorlók fóruma, ami közös munkát,

Munkám valóban sokszínű. A főépítészkedésen, a kamarai munkán és a
– mások által is annak tartott – tervezési feladatokon kívül rajzolok például
bádogputriból kiköltöző szegény családoknak otthont és gazdasági épületet,
de nem érezném jól magam, ha közben
nem lennék tisztában az országos folyamatokkal, nem lennék jelen a világban. Van élet a nagyvároson kívül is,
nem csak szürke marha meg mosolygós
muskátli – és ez gyönyörködtet engem.

MAS TER ARCHITEC T S – MELIT TA BÁNKUTI OF BARC S
Melitta Bánkuti, the Head of the Chamber of Architects in Somogy County, has been the Master Architect of Barcs for the last 17 years. A dedicated team player,
she is adamant in her conviction that great solutions must always come from accomplished professionals. She regards her position as an outsider in the local
community as an opportunity to turn a fresh pair of eyes to everything. In her capacity of Master Architect, the only thing she is concerned about is the quality
of construction. Very much aware of her duty to put her mark on the city's image, she opted for the more subtle approach of invisible architecture. Professional
dignity guides her work at the Chamber of Architects as well. In her view, the countryside is in dire need of young and committed intellectuals, whom she
frequently approaches in the context of youth camps for students of architecture. She just might be correct in feeling that the Hungarian countryside is the last
remaining bastion of great architectural achievements.
 B á r d u d v a r nok-B á ny a , K ö z ö s s é gi há z . É pít é s z et : B á nk ut i Melit t a
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„Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a temetőit” –
hangzik az idézet Széchenyi Istvántól. Kétségtelen, hogy egy település lelkiállapotáról
tökéletes látleletet adhat a temetője és a ravatalozója. A falusi temetkezési szokások
változásáról részletesen írtunk 2017/3-as számunkban. A modern idők folyományaként
magánházak helyett ma ravatalozókban búcsúzunk szeretteinktől. A kistelepüléseken,
falvakban a hatvanas évektől megjelentek a raktárra, garázsra, műhelyre emlékeztető
rideg, a funkcióhoz méltatlan épületek, a korszerű közegészségügyi elvárásokhoz és
az iparszerűen működő temetési vállalkozásokhoz igazodva. Ezek nélkülöznek minden
szakralitást, kizárólag a funkciót szolgálják ki. Nincs ezen semmi csodálkoznivaló: egy
olyan közösség számára, ahol évszázadokon keresztül a háznál történő ravatalozás hagyománya élt, a temetőben elhelyezett ravatalozó mint épület nem jelentett többet,
mint az időjárás viszontagságaitól védő ideiglenes jellegű építményt, melyben csak a
háttérdíszlet változott az évek folyamán. Ugyanakkor a közösségekben mindvégig élt az
az igény, hogy az életből a halál felé történő spirituális átvezetésnek megfelelő legyen
az építészeti keret biztosítása, mely a rendszerváltást követően már őszintén megnyilvánulhatott. Felismerve a tarthatatlan helyzetet, az utóbbi évtizedekben egyre több
település fordít gondot arra, hogy komolyabb összeget szánva rá, halottai búcsúztatásához méltó helyet teremtsen új ravatalozó építésével, vagy a meglévő átalakításával.

RAVATALOZÓ

A búcsúra, az utolsó időszak személyességére, a gyászra nemcsak a haldoklóknak van
szükségük, hanem a családtagoknak, a túlélőknek is. Magyarországon a közelmúlt ravatalozótervezési feladatai általában − kevés kivételtől eltekintve − meglévő ravatalozók átalakításai voltak, amennyiben kegyeleti szempontból, vagy pedig állapotuknál

Rácalmás

fogva nem ítéltettek bontásra, mint az alább bemutatott rácalmási példa esetében.

Építészet:
Zsigmond László

Dénes Eszter

Belsőépítészet:
Zsigmond Ágnes
Szöveg:
Zsigmond Ágnes
Fotó:
Jánváry Zoltán,
To r d a i R ób e r t
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Építtető: Rácalmás Város Önkormányzata
Építész: Zsigmond László,
Castrum4 Építésziroda
Építész munkatárs: Orbán Oszkár
Belsőépítész: Zsigmond Ágnes, 		
Castrum4 Építésziroda
Statikus: Donáczi Péter,
Pond Mérnöki Iroda
Elektromos tervező:
Tóth Zoltán, Hegedüs Zoltán,
Planet Épületvillamossági Kft.
Épületgépész: Rosza Csaba, Valvero Kft.
Kertépítész tervező: Buella Mónika, Tájrajz Bt.
Kivitelező:
Fejérduna-Ép Kft., Timpanon P+P Kft.
Bútorok: Makovits Levente asztalos
Ólomüveg: Gál Lehel festőművész, 		
Herczeg Ágnes üvegművész
Fotó: Jánváry Zoltán, Tordai Róbert
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Rácalmás régi ravatalozója minden
szempontból bontásra ítéltetett. Az új
ravatalozót a temető északi oldalán helyeztük el, a katolikus templommal egy
vonalba, csaknem a temető közepére. A
bejárata előtt egy fedett-nyitott tér készült a lélekharangtoronnyal, amelyhez
a temető belső úthálózata kapcsolódik.
A ravatalozó belső befogadóképességét
(45 fő) a külső tér megháromszorozza.
A kör alaprajzú burkolt tér mellé, a főtengelyre szimmetrikusan négy hársfát
ültettünk. Öt-tíz év múlva a lombkorona befedi az egész teret.
Az épület hagyományos szerkezettel
épült. A sárgás színű téglafalak fehér
vakolt felületekkel egészülnek ki, a faszerkezetek natúr, a cserepek piros színűek. A ravatalozó tengelyesen szimmetrikus, a középső szertartástér köré
vannak felfűzve a kiszolgálóhelyiségek.
Az épület keleti oldalán egy várakozószoba és a közösségi vizesblokk, a
nyugati oldalán egy tárolóhelyiség és a
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kegyeleti tér helyezkedik el. Az északi,
hátsó oldalon a fal mellett földfeltöltés
készült cserjebeültetéssel.

A lécrácsos homlokzaton a tető tartószerkezeteként a Föld fölé magasodó
kereszt jelenik meg rejtetten, mögötte a kis lélekharang toronysisakján
a vörösréz csúcsdíszen kereszt áll
− katolikus temetőben vagyunk. Egy
szegmensíves, háromajtós kapu alatt
érkezünk meg a kosárgörbe alaprajzú
belső térbe. A fal sárgásdrapp színű
látszótégla-, a padló szürkéskék hasított porfírburkolatos. A látszófedélszékes nyújtott kupola faszerkezete és borítása natúr színű borovi
fenyő. A felületek rusztikusak, a színek visszafogottak. A kisebbik körív
középpontja fölött egy opeion van,
melyet bentről egy üveggúla zár le.
A nyolcszögű, színes ólomüveg gúla
a fényt ábrázolja, amely az egyetlen figurális és színes jel a térben.
(Amennyiben a nap nem süt be, rejtett lámpák biztosítják a megvilágítását.) A ravatalasztal a fénykúp alá
került. Mögötte tengelyben, a fal és
a kupola találkozásánál katolikus és
evangélikus temetés esetén egy kereszt, illetve református temetéskor
egy kehely van elhelyezve. Mindkettő tölgyfából készült.
A ravatalasztal két oldalán, az íves
falon a tizenegy-tizenegy, tölgyből

THE FUNERAL HOME IN RÁCALMÁS

36

The residents of Rácalmás had been looking forward for a long time to replace the decrepit old building used for saying the last farewell to their deceased loved
ones. Designed by László and Ági Zsigmond, the new funeral home was constructed in a traditional style in the centre of the cemetery. The building is an axially
symmetric construction where the service areas are lined up around the central ceremonial space. A skyward-pointing oculus above the funeral altar lets the light
shine in. The structure hides several recessed fixtures as well, intended to ensure proper lighting in all circumstances, key to the ceremony. All the furniture inside
was made of oak. If needed, the ceremony can be celebrated in the covered lobby as well. In such cases, the funeral table is placed under the knell. The cross forming
on the wooden lattice of the lobby's facade and the choice of location for the building, in a paved round clearing in a linden grove, are meant to confer an even more
intimate character to the ceremony.

készült őroszlop közé kilenc-kilenc falra rögzített széket helyeztünk el. A mobilszékek is ívben állnak. A székek kárpitja kékesszürke színű. A ravatalasztal
mellé egyedi gyertyatartók, virágtartók,
kandeláberek, urnaravatal, felolvasóállvány és fényképtartó készült. A bútorok anyaga pácolt tölgyfa. A fedett
előtérben is van lehetőség szertartásra. Ilyenkor a ravatalasztal a lélekharang elé kerül, és a mobilszékeken kívül
összecsukható székeket is elhelyeznek.
Az új ravatalozót ez év október 29én megszentelték és megáldották.
„A sokvallású és felekezetű, mégis
egységet alkotó Rácz Almás” címmel
vallástörténeti kiállítás nyílt az épületben a településen hajdan élt emberek hitéletének tárgyi emlékeiből és
dokumentumaiból.
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IN T E R JÚ B Á R T FA I-S Z A B Ó OR S OLYÁVA L
ÉS GÁBORRAL
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Dénes Eszter | Erhardt Gábor

A Kós Károly Egyesülés több mint 25 éve alapította meg ma is aktív, posztgraduális
képzést adó Vándoriskoláját, amelyben eddig közel nyolcvan hallgató szerzett diplomát. A Bártfai-Szabó házaspár mindkét tagja – Orsolya és Gábor – az Ybl Miklós
Főiskolán végzett tanulmányokat követően jelentkezett a Kós Károly Egyesülés vándorépítészének. Immár négy gyermekükkel Budakeszin élnek, közösen tervezett,
ökologikus szemléletű otthonuk 2010-ben nyerte el az Év háza pályázat fődíját.
A Bártfai-Szabó Építésziroda kisebb léptékű, energiatudatos szemléletű munkái mellett országos pályázatok díjazottjaként és a nagyvárosi szövet foghíjbeépítéseivel is
ismertséget szerzett. Iskolaalapítóként a Waldorf-pedagógiát nem csak gyermekeik esetében tartják fontosnak, az ott elsajátított szemléletet a műhelymunkában is
hasznosítani kívánják. Dénes Eszter és Erhardt Gábor interjúja.

› Együtt jelentkeztetek a Vándoriskolába,
vagy ott ismerkedtetek meg?
B. Sz O. (Bártfai-Szabó Orsolya): Egy évvel
hamarabb végeztem az Ybl Miklós Főiskolán, ahol egy építőtáborban ismertem
meg Gábort, még a Vándoriskola előtt.
Ő abban az időben már besegített Heil
Tibornál, akinél később együtt is dolgoztunk. Szombathelyen, Litkei Tamásnál
már vándorokként töltöttünk fél évet.

› A főiskola meghatározó egyénisége volt
Reischl Gábor és Kapy Jenő. Onnan egyenesen a Vándoriskola felé vitt az út?
B. Sz. O.: A főiskola e két ikonikus szemé-

VÁNDOROKBÓL
MESTEREK

Bártfai-Szabó Orsolya és Bártfai-Szabó Gábor

lyiség nélkül, vagy a TDK-t szervező Szabó
tanár úr nélkül csupán egy technikumszintű hároméves képzés lett volna. Mindhármuk kurzusára párhuzamosan jártam
− meghatározó időszak volt számomra.
Tulajdonképpen innen egyértelmű volt a
továbblépés a Vándoriskola felé. Nagyon
vonzó volt maga a rendszer, és annak
lehetősége, hogy építészeket ismerjünk
meg, és mindenkitől mást tanulhassunk.

› Kik voltak a mestereitek? Az egyes állomások, vagy azok sorrendje tudatos választás eredménye volt?
B. Sz. O.: Zsigmond Lászlónál kezdtem,
majd voltam a Pagonyban, Litkei Tamásnál,
végül az Axisban. Két helyen is fél évnél
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hosszabb időt töltöttem. Heil Tiborral akkor
ismerkedtem meg, amikor a Kvadrumban
dolgoztam, majd később úgy adódott, hogy
Gáborral együtt neki is besegítettünk. Délelőtt a Pagonyban dolgoztam, délutántól
hajnalig pedig Tibornál. Nem volt ugyan hivatalos mesterem, mégis meghatározó volt
számomra ez az időszak.
B. Sz. G. : Mindegyik logikus lépcsőfok
volt az előző után. Nálam nem beszélhetünk arról, hogy egy-egy személyhez ragaszkodtam volna: párhuzamosan jártam
Reischl Gáborhoz és Kapy Jenő posztgraduális képzésére. Ők két teljesen eltérő
világot képviseltek. Ezt követte a Vándoriskola. Éppen Litkei Tamásnál töltöttük a
vándorfélévünket, amikor megismerkedtünk U. Nagy Gáborral, aki szintén fontos
szerepet töltött be tanulmányaim során.
Éjjel neki rajzoltuk a pályázatokat, nappal Tamás irodájában dolgoztunk. Máig
élő kapcsolat maradt mindkettő. Dévényi
Sándornál egészen elképesztő időszakot
töltöttem Pécsen, Heil Tibor vagy Turi Attila megint más szempontból volt meghatározó az életemben. A legnagyobb hatással kétségkívül a Makovecz Imrénél töltött
időszak volt rám. Imre bácsinál kaptam
ugyanis életem első önálló nagyobb tervezési feladatát, amely egy társasház volt
az Istenhegyi úton. A ház végül egyáltalán nem lett „makoveczes” a váltakozó
Bővítés ter ve, Kisrókus utca, Budapest 

félnyeregtetőivel, ő mégis aláírta, és a
tervzsűribe is elkísért. Csak szuperlatívuszokban tudok beszélni róla. Különböző
építészkaraktereket ismerhettem meg a
Vándoriskolában, de amiért végtelenül
hálás vagyok, az az önállóság, amit megtapasztalhattam néhány mesteremnél.

› Talán éppen egyik volt mestered mondta
nemrég, némi keserűséggel a hangjában,
hogy egy mester életében az egyik legnehezebb feladat bizalommal átadni azt a
feladatot, amit ő maga is meg tudna csinálni. Sajnos az idősebb generáció által
kinevelt korosztályban nagyon ritka ez az
önzetlen hozzáállás, de talán a vándorok
is változtak.
B. Sz. G.: Nyilván ez egy oda-vissza játék,
de éppen ez jelentette a Vándoriskola
vonzerejét is.

39

Vándorokból mesterek
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› A nagyobb gond, hogy nem ismerik a mai
mestereket, és az Egyesülés sem mond
számukra semmit.
B. Sz. O.: Amikor TDK-n vettem részt a

hogy elbonthassák, és csak egy jegykiadó automata kerüljön a helyükre… Éppen most kerestem fel a céget, hogy közös megegyezéssel szerződést bontsunk,
mert immár négy gyerekkel nem tudok
nyolcórás munkát vállalni, a négy óra pedig nem érné meg egyikünknek sem.

főiskolán, éppen Zsuffa Zsolték − olyan
emberek, akikre egy kis elsős már felnézett − kapacitáltak, hogy eszembe ne
jusson kihagyni a Vándoriskolát. Talán
ez a motiváló erő hiányzik manapság az
egyetemről és a főiskoláról. Ha valaki
megkérdezne, én most is ezt a képzést
ajánlanám, már csak a rendszer miatt is.
Úgy gondolom, hogy ilyen lehetőség nem
adódik többet az életben.

› Beszállsz a Bártfai-Szabó Építészirodába?
B. Sz. O.: Besegíteni mindenképpen szeretnék, meglátjuk, mennyire bírjuk el egymást.
Eddig is sokat maketteztem, kerteket rajzoltam, már amikor a gyerekek engedték.

B. Sz. G.: A Vándoriskola után következett
a Mesteriskola, ami számomra az önállóságra nevelés és a szerves építészet után
a meglepetés erejével hatott. Mégpedig
azért, mert a Vándoriskola kicsit katonás, hierarchikus rendjével szemben itt
elképesztő viták és érdemi diskurzusok
folytak az építészetről, amit rendkívül
izgalmasnak találtam. Az előbbiekhez képest a MOME DLA-képzésén úgy éreztem
magam, mintha bedobtak volna egy tartályba, és jól összeráztak volna. Itt nem
az építészetről, hanem a művészetekről
szereztünk magas szintű ismereteket.
Ennek során azonban kiderült számomra,
hogy mindenki ugyanarról beszél, csak
más szinten.
B. Sz. O.: Gáborral egy időben én is beadtam a portfóliómat a Mesteriskolára,
de a felvételire már nem mentem el, mert
féléves volt a legkisebb gyerekünk, és
nem tudtam volna vállalni a képzést. Az
azóta eltelt tíz év pedig úgy röppent el,
hogy nem sok vonalat húztam…

› A Vándoriskola után külön utat választottál, vagy együtt alapítottatok irodát?
B. Sz. O.: Korábban a MÁV tervezőintézeténél dolgoztam. Én terveztem többek
között a székesfehérvári állomás főépületét, de ahogy leszállítottuk a tervet,
az átkerült az Uvatervhez. Végül sajnos
egészen más konstrukcióban készült el
az épület. Terveztem még kisebb állomásokat a Nyíregyháza−Záhony-vonalon.
Rengeteg állomásépületet mértünk fel.
Akkor még nem tudtuk, hogy csak azért,
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› Gábor, te mindig is autonóm ember voltál, aki csak azért is a másik utat járja.
B. Sz. G.: Valóban. Így lett Waldorf-iskolánk is. Feltettem a közösségi oldalra egy
hirdetést, hogy lefoglaltam egy könyvesbolt felső szintjét az alapító beszélgetéshez. Hirtelen ott termett hetven ember.
Ennek lassan öt éve, azóta van iskola.
Minden egyes lépésnél felmérem a kereteket, és azokat feszegetem. Emlékszem, amikor magas tetős épületet kellett tervezni a Vándoriskola alatt, akkor
mi ketten lapos tetőset rajzoltunk. Ennek eredményeképpen előfordult, hogy
körbehordozták a rajzunkat, mondván:
lám-lám, ezek nem értenek semmit. Ezzel
szemben inkább arról volt szó, hogy a kereteken akartunk túllépni.

› Mi az oka ennek?
B. Sz. G.: Talán a neveltetés, vagy annak a
hiánya. A keretek hiánya, vagy magatartásbeli probléma…

› Félretéve a viccet, és túllépve a problémás gyerek szindrómán, hogy áll most a
Waldorf-iskola?
B. Sz. G.: Az idén a 4. évfolyam is elindult. Egyelőre Pátyon bérlünk épületet,
de a közeljövőben terjeszkedni szeretnénk. Nagyon hálásak vagyunk az
Egyesülésnek, hogy megismerhettük az
antropozófiát. Talán nem is értettük még,
de magunkba szívtuk, érezvén, hogy ez
egy jó dolog. Jártunk különböző rendezvényekre, és a Szabad Gondolatok Házába. Személy szerint nekem ez egy óriási
vállalás. Négy éve ugyanis én vagyok az

alapítvány vezetője, jogilag én vagyok az
iskola fenntartója, én viselem mindennek
a következményét. Most bővítjük a kuratóriumot, hogy kétévente más vigye ezt a
feladatot. Azok a jellemvonásaim, amikről az előbb beszéltünk, nagyon nagy iskolát is jelentenek egyben. Nemcsak nekem, hanem az összes szülő számára is,
mert a saját állapotunkhoz képest emelkedést jelent, hiszen folyamatosan tanulunk egymástól. Én azt tanulom, hogy
együtt kell működnünk nyolc vagy tizenöt évig, egyenrangúan, hiszen csak az
számít, hogy jót akarunk a gyerekeknek.

Különböző szemléletűek vagyunk. Van
köztünk sokféle karakter, de mindenben
azt a pozíciót kell megtalálnunk, amiben
erősíthetjük egymást. Egy waldorfos
szervezetfejlesztővel dolgozunk együtt,
akivel azóta itt, az építészirodában is ezt
a szemléletet próbáljuk meghonosítani.

› Egy iroda működésében hol érhető
mindez tetten?
B. Sz. G.: Sem a pályázatnál, sem egyéb
futó munkáknál nem erőltetem rá a véleményemet a többiekre. Inkább egymást
próbáljuk segíteni azzal, hogy őszinte vé-

Vándorokból mesterek
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leményt alkotunk szemtől szembe, miközben mindenki megfogalmazhatja, milyen
irányba lenne érdemes továbbhaladni.
Eldöntöttük közösen, milyen irányba kívánunk fejlődni: drasztikusan változni fog a
létszámunk, hamarosan nagyobb irodába
költözünk. Ma már szelektálunk a feladatok között, van, amit visszautasítunk. A
rendszer oly módon is önbeteljesítő, hogy
elkezdtünk egészen más dolgokat tervezni. A bevételünk egy részét pedig szociális
célra kívánjuk fordítani. Az első ilyen vállalásunk az, hogy két lapos tetőre építünk
tetőt az iskolának. Falazunk, bontunk,
volt olyan kollégánk, aki életében először
fogott téglát a kezében. Jövőre az ácsmunkában fogunk segíteni.

› A Vándoriskolából is jött hozzátok
munkatárs?
B. Sz. G.: A közelmúltban négy hónapig
volt itt egy vándor, de sajnos nem töltötte ki a félévet. Az előbbiekben említett
közös véleményformálásban nem igazán
találta meg a helyét. Nagyon szimpatikus
volt, ahogy kiharcolta az utat ide, azonnal
kapott saját feladatot, de a munka nem
haladt előre a megfelelő ütemben. Amikor
mi voltunk vándorok, teljesen természetes volt, hogy olykor a Kvadrumban, vagy
éppen a Triskellben éjszakáztunk, mert a
mester volt a legfontosabb, és az, hogy a
terv időre kész legyen.

› Jártál Kapy Jenő kurzusára, elvégezted
a Vándoriskolát, utána a Mesteriskolát,
majd DLA-fokozatot szereztél. Mi motivál
a diplomahalmozásban?
B. Sz. G.: Mindamellett, hogy sokszor nekifutok a falnak, folyamatos megfelelési
kényszerem van, és ez ebben teljesedik
ki… Komolyra fordítva a szót, mindketten
úgy mentünk az Ybl főiskolára, hogy csak
közben derült ki: nem ad megfelelő tervezési jogosultságot. Jelentkeztünk Kapy
Jenő posztgraduális képzésére, de végül
az sem adott egyetemi diplomát. Emiatt
én Pécsen is elvégeztem a kiegészítő képzést, majd jött a Vándoriskola, és nekem
később a Mesteriskola – de mindezt saját elhatározásból, és saját magunkért
tettük. Nehezen tudok megmaradni egy
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helyen, de másokkal nagyon jó ugyanarról a témáról beszélgetni. Ennek magas
szintjét találtam meg a DLA-képzésen.
B. Sz. O.: A napi favágásban különösen
felszabadító volt egy-egy ilyen DLA előadás, szinte átszellemülve mesélte el a
hallottakat itthon.

› Sokáig jellemzően kis léptékű munkákat vállaltatok, főleg családi házakat.
Időközben a mérleg a nagyobb léptékű
munkák oldalára billent. Az Év háza díjjal
is elismert, kettőtök által tervezett saját
otthonotok új hangot ütött meg a piacon,
hiszen olyan energiatudatos szemléletű,
passzív minősítésnek megfelelő házat
alkottatok, ami a legmagasabb építészeti
minőséget képviselte.
B. Sz. O.: Azóta bővítettük, mostanra
azonban kinőttük. A szomszéd utcában
építkezünk, de a gyerekek nehezményezik, hogy eladjuk a régi házat. Ez érthető,
hiszen itt nőttek fel. Ez építészeti szempontból szintén jó kis kihívás, hiszen
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a korábbinál is keskenyebb, hosszú, lejtős telekről van szó. Körbejártuk a létező összes alternatív építőanyagot, és
a családtámogatás adta keretek között
minimalizálni szeretnénk a költségeket.
Volt már falpaneles ház, tengerihajókonténer, de azt nem tudják felhozni a
keskeny utakon. Végül maradt egy látszó
tégla falszerkezet, lefestve, minimális
padlórétegrenddel, központi fűtés nélkül, azaz egy nagyon észszerű, fapados
ház. Az épületburok itt is többet fog tudni, mint egy passzív házé, de belülről az
egyszerűségre törekszünk.

› A megbízók a környezettudatosságot
látva találnak meg benneteket?
B. Sz. G.: Hagyományos értelemben működő
honlapunk jelenleg nincs, de az építészeti
díjak nagyon sokat segítettek az irodának.
Szentendrei házunkra nívódíjat, a saját házunkra is vagy három elismerést kaptunk.
Egy idő után azonban már szinte menekültünk az ennek hatására beérkező megbízások elől. Ma már általában csak két
családi házzal foglalkozunk évente. Fontos
dolog ugyan a környezettudatosság, de
esetünkben a megszokott helyett inkább
a kicsit alternatívabb gondolkozás vonzza
a megbízókat. Még a rutinfeladatnak tűnő
Szondi utcai társasházba is vittünk ebből
a szemléletből, hiszen széthúzott tömböket terveztünk, egyedi közlekedőrendszerrel, alápincézés nélkül, egyedi homlokzati
megoldásokkal. A megszokottól kicsit mást
kaptak tőlünk a megrendelők, ezért most
már a negyedik házat terveztetik velünk.
Már az elején, a versenyeztetés alatt tisztáztuk, hogy mi ebben addig vagyunk
benne, amíg szórakoztat bennünket. Nekik
sem vállalhatatlan sem a folyamat, sem a
végeredmény. Ezen nagyon meglepődtek,
de végül mellettünk döntöttek, és azóta is
jó az együttműködés. Megbíznak bennünk,
nem kell harcolnunk azért, hogy egy hétszintes társasházon téglaburkolat lehessen például.

› Pedig a társasháznál általában a szintterületi mutató, az eladható négyzetméter, az alacsonyabb költség szokott felülírni mindenfajta építészeti elgondolást.
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B. Sz. G.: Ez is benne van, de nem elsődleges és kizárólagos.
› Az Év háza díj akkor egy olyan csapda
volt, amiből ki kellett szabadulni?
B. Sz. G.: Bizonyos szempontból zsákutca
volt. A mai napig megkeresnek, hogy lehet-e
ötmillió forintból 100 négyzetmétert építeni... Ugyanakkor lett egy csomó kedves megrendelőnk, akinek fontos az energiatudatos
szemlélet, és elhiszi, amit mondunk. Ez
utóbbi nagyon fontos: megbíznak bennünk.

› Az, hogy most kevesebb családi házat
vállaltok, gazdaságossági megfontolás
eredménye, vagy már nem szórakoztat
benneteket?
B. Sz. G.: Személy szerint én nagyon szeretem ezt a műfajt. Jó érzés, amikor kikérik,
és el is fogadják a véleményedet. Amikor
besokalltam, akkor huszonnégy megrendelőm volt. Ők mind úgy gondolták, hogy
én hordozom a bölcsek kövét. Valljuk meg,
nyolcembernyi fizetés kitermelésében egy
családi ház ára nem jelentős tétel.

› Ebben az egyszerű bejelentési eljárás
sem hozott változást?
B. Sz. G.: Nem, mert azt a két-három házat most is tisztességgel végigrajzoljuk,
kiviteli tervvel együtt. Ugyanannyi időt
szánunk rá, mint az 1000 m2-es belvárosi
épületre. Sajnos nagyon nehéz statikus,
gépész, elektromos társtervezőt találni.
Ha mégis akad ilyen, akkor duplaannyit
akar kérni… Nagyon elszálltak az árak.

› Milyen munkafolyamat szerint zajlik a
tervezés az irodátokban? Nem általános,
hogy szinte mindig készül kézi modell.
B. Sz. G.: Igyekszem már a kezdetekkor
bevonni a kollégákat. Fontos, hogy a
helyszínbejáráson és az első beszélgetésen mindig ott legyenek. Akiket sikerül bevonni, azokkal együtt ötletelünk.
Szeretek kézzel rajzolni, és mindig készülnek makettek, amelyek zöme feleségem, Orsi keze munkája. Ezek általában
a tervzsűrire való felkészüléshez, vagy a
megbízónak történő tervbemutatáshoz is
szükségesek. Számítógépes modelleket
pedig az utolsó pillanatig készítünk.

› Abból, hogy mindenki ötletel, nem az
következik, hogy nincs főnöke egy munkának? Ki mondja ki az utolsó szót?
B. Sz. G.: Mivel enyém annak a felelőssé-

› Vállalsz főépítészi megbízatást valahol?
B. Sz. G.: A főépítészségről is elég sar-

ge, hogy mennyi időt és pénzt szánunk
egy munkára, én vagyok az a személy,
aki a sok ötlet ismeretében megmondja,
hogy merre tovább. Fontos, hogy koncepcionálisan rendben legyen. Közösen
húzzuk a szekeret, de valaki kicsit mindig jobban beleáll. A végrehajtás, azaz a
pontos terv kidolgozása pedig már nálunk is katonás rendben zajlik.

kos véleményem van. Budakeszi volt főépítészével sok jó dolgot hoztunk létre.
A tervtanáccsal közösen értéktelen dolgokat akadályoztunk meg, és segítettük
az értékeseket, még akkor is, ha nem a
mi építészeti ízlésünknek felelt meg. Felmondása óta is tervtanácstag vagyok, de
nem adódott még alkalom kinyilvánítani
a véleményemet… Ami a megbízást illeti,
egy heti, többnapos főépítészi feladat
nem fér bele jelenleg az életünkbe.

› Hol van a ti házaitok lelke? Mi az, amire
büszke vagy, ami tervezéskor megmozgat?
B. Sz. G.: Salamin Ferenc a tervzsűriben

› Van kapcsolatod a Vándoriskolával vagy
az Egyesüléssel?
B. Sz. G.: A mestereim közül Turi Attilával,

legutóbb azt mondta, hogy ismer minket
és az előéletünket. Éppen ezért vérszegénynek gondolja a tervet, legközelebb
igyunk meg előtte egy pálinkát… Szerintem minden gondolatmenetben meg
lehet találni a lelket, de kellemetlen,
ha valójában nem jön át. Tény, hogy
kevés általunk tervezett épülettel vagyok maradéktalanul elégedett, talán
mindegyikbe több energiát és gondolkodást lehetett volna fektetni. Lehet
alaptéziseket meg kiinduló gondolatokat megfogalmazni, és meg lehet nézni,
hogy sikerült-e őket végigvinni. Ugyanakkor a társasháznak is lehet lelke, a
modern, kocka családi háznak is, sőt,
a háromszög alaprajzú háznak is, amit
rajzoltunk, és meg is épült. De nem az
építőanyagban, nem a formákban, a
téralakításban, hanem elsősorban az
együttműködésben van a lelke. Ennek
az eredménye az, ami számunkra fontos, izgalmas és megható.

Dévényi Sándorral mindig beszélgetünk,
ha összetalálkozunk valamilyen alkalomból. Amikor a Waldorf-iskolát elkezdtük
szervezni, Litkei Tamás sokat segített tapasztalatai révén. Tóthfalusi Gáborral is
rendszeresen tartom a kapcsolatot. Sajnálom, hogy jelenleg, szervezőerő híján, nincs
a régihez hasonló együttműködő közösség
a volt és jelenlegi vándorok között. A jövőben is szívesen látnék vándort az irodában.

› Sokszor úgy tűnik, hogy a Vándoriskolához, a magas tetőhöz képest igyekszel definiálni magad. Ez a definíciós kényszer,
a kritikus véna minden irányban megvan
benned?
B. Sz. G.: Alap személyiségvonás, igen. Én
akkor is felszólalok, ha valahol kizárólag
a lapos tető mellett érvelnek. Nem a tetők érdekelnek, hanem az emberi korlátoltság ellen küzdök, ami az építészekre
különösképpen jellemző.

› Sok fiatal dolgozik nálatok. Nem gondolod, hogy ez nemcsak a Vándoriskola
hibája, hanem kortünet, amennyiben
egyszerűen hiányzik az effajta mozgalmi
elköteleződés?
B. Sz. G.: Inkább azt látom, hogy erőteljesebben ki kell lépni a médiába, állandóan
meg kell mérettetni magunkat tervpályázatokon, hogy elegendő visszacsatolás legyen. Muszáj élni ezekkel a lehetőségekkel. A főiskoláról annak idején
rengeteg felvételiző érkezett. Most ez
a jelenlét nagyon hiányzik, de a vidéki
nagyvárosok egyetemein sincs jelen tudomásom szerint a Vándoriskola.

› Te részt veszel az oktatásban?
B. Sz. G.: Vincze László meghívott a
BME Lakóépület-tervezési Tanszékre
egy félév erejéig. Előadást tartottam,
és korrigáláson vettem részt. A DLAképzés alatt Nagy Tamás mellett voltam konzulens. Az az igazság, hogy az
oktatásban való részvétel, az órákra
való felkészülés mind időben, mind
energiában nagy vállalás. Annyiban
azonban kétségtelenül előnyös, hogy
a hallgatók között leendő kollégákat
is találhatunk.

› A Waldorf-iskolán kívül a Budakeszi
Építészegylettel is tevékenyen részt
veszel a civil életben.
B. Sz. G.: Budakeszin mintegy nyolcvan
kamarai tag él. Három éven keresztül
minden évben kiállítást rendeztünk.
Kicsit lehangoló, hogy az építészek fele

nem válaszol egy ilyen megkeresésre,
a maradék fele nem ért vele egyet,
ezért mindig ugyanaz a néhány ember
állít ki. Ahogyan a civil életben lenni
szokott, ha te csinálod, akkor senki
nem lép a helyedre, hacsak nem jelölöd ki az utódodat. Szeretnék több
programot szer vezni az egyletnek,
de amíg az iskolában nem csökken
a rám háruló felelősség, nem fogok
bele. Legutóbb Kristóf atya a makkosmáriai templomban úgy fogalmazott,
hogy mindenkinek a saját helyén kell
létrehoznia azt, amit az energiájánál
fogva megtehet. Én most úgy érzem,
jól vagyok a helyemen. Szívesen részt
vennék a Vándoriskola életében is,
de nem látok fogadókészséget. Az is
igaz, hogy az elkövetkező pár évünket
kitölti az építkezés, a négy gyerekünk,
az iroda és a Waldorf-iskola.

ITINERANTS TURNED MASTERS
OR S OLYA B Á R T FA I -S Z A B Ó A ND G Á B OR B Á R T FA I -S Z A B Ó
They are in a special situation as they had grown to become Masters from Itinerants together. Having distanced themselves from the Itinerant School, they
opened an architectural office in their own right; however, they keep on working in the same spirit of sustainability and environmental awareness. Their
activity has been recognized with a number of awards. During their years at the Itinerant School, they had become versed in anthroposophy and went on
to use their knowledge to open a Waldorf school where continuous cooperation with the parents is essential, and key to their architectural work as well.
Currently, Gábor is in charge of the school, but Orsolya has also started to do more and more work as their fourth child is about to enter kindergarten age.
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2017 év végét írjuk, gőzerővel készülnek
a szűkre szabott határidőre a településképi arculati kézikönyvek, jómagam is
nem egy ilyen mű szerzője vagyok. Sosem
gondoltam volna, hogy a legnehezebb
feladat a szerkesztés során nem az egyedi rajzok elkészítése, vagy a lelket melengető, meggyőző szövegek összeállítása
lesz, hanem az átlagpolgár számára is
elérhető – mind költségvetésében, mind
programjában – jó példák felsorakoztatása. A hazai építtetők rendíthetetlen törekvése még ma is, hogy – akár erejükön
felül – minél bonyolultabb és nagyobb
házat birtokoljanak. Ezt erősítik az építészeti témájú magazinok is, olyan – kirakat-otthonokat bemutatva, ami csak

a felső tízezer sajátja. A keretet sosem
a valós igények szabják, a bővíthetőség
nem szempont. Az energiatudatosság
kimerül a falak külső oldali féktelen hőszigetelésében, melynek településképi
hatásai egy külön cikket érdemelnének.
A passzív energiahasznosítás ismeretlen
fogalom, magára valamit is adó építtető
mindenhez valamilyen gyártmányt, terméket, berendezést tart szükségesnek.
Vannak, akik az épülettömeget csak egy
erőltetett energiatakarékosságnak engedelmeskedve formálják, megint mások
az előbbire fittyet hányva, kizárólag az
aktuális építészeti divatot követik. Pedig
az építészeti minőség, a praktikum és az
esztétika nem egymást kizáró fogalmak.

Az egykor önálló faluként létező, ma
már Szentendrével egybeépült Izbég
rendszerváltáskori tájidegen „sebei” és
mai „percházai” között egyszerűséget
és nemességet képvisel a Bükkös-patak
völgyében álló földszintes, nyeregtetős,
bontott téglaburkolatú ház. A kíváncsi
tekintetek elől nem rejti az errefelé szokásos embermagas tömör kerítés, büszkén hirdeti a mindenki számára nyilvánvaló tényt: ez egy család otthona. Mily
szokatlan: e ténynek éppen megfelelő
méretű és arányú, megálmodóit a tudatosság és az észszerűség vezérelte,
nem a konvenciók, múló divathullámok.
Az épület maga két tőmondat és egy gondolatjel: két egyszerű nyeregtetős tömeg,
egy lapos tetős, fémlemezzel fedett bejárati tömeggel összefogva. A déli szárny
hangsúlyos eleme a határozott formálású kémény, és a fix faárnyékolókkal ellátott nagy üvegfelület.
Bártfai-Szabó Gábor számára a tégla
– bontott tégla – családi házain különös
hangsúlyt kap. A méretkoordináció és a
falazási szabályok logikája folytán a tégla nem kedvez az extrém formák használatának, fegyelmezettséget kölcsönöz. Ez
a preferencia egybeesett az Írországból
hazatelepülő építtetők igényeivel, akik
számára a fenntarthatóság gondolata
mellett a tégla melegséget sugárzó, szépen öregedő struktúrájának kihasználása alapvetés volt. Az építéssel manapság
együtt járó anyagi és formai pazarlásra
adott józan válaszként együtt döntöttek a bontott tégla alkalmazása mellett.
A helyi szabályok alapján ezt ugyan kezdetben nem támogatta Szentendre főépítésze, azonban a kellő indoklást követően a tervzsűri már meggyőzhető volt,
hiszen a meglévő szövetbe való illeszkedés nem a szabályok egységesítéséből fakad elsősorban, hanem a minőség
megteremtéséből.
A valódi szükségletekhez igazodó alaprajz funkcionális rendet tükröz. Az L-alak
egyik szárnyában a család életteréül szolgáló nyitott fedélszékes nappali-étkezőkonyha, az ehhez enyhe szinteltolással
kapcsolódó másik szárnyban a háló- és
dolgozószobák kaptak helyet. A védett
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belső udvarra nagy nyílásokkal fordulnak
a nappali és a közlekedők terei. Bárhol
is tartózkodik az ember a házban, mindig
egy pillantásra van a természetvédelmi
területtel egybeérő kerttől. A napfény
felé forduló fedett terasz véd az esőtől,
nyáron hűvös árnyékot ad. Az igényes
belső kialakítású, emberléptékű terek
számos izgalmat rejtenek magukban.
Igazi különlegesség a szobák ölelésében
fekvő, két oldalról megnyitott kis fürdőszoba, és a praktikusan átjárható háztartási helyiség. Az egész házat átjárja a
természetes fény, melyet a belső helyiségekben fénycsatornák biztosítanak.
Ez az otthon azonban jól példázza, hogy
a valódi szükségletek felismerése, egy
korszerű ház tudása is lehet érték, mi
több, státuszszimbólum. Az épület rugalmasan képes alkalmazkodni a család
jövőbeni igényeihez: a hálószobák feletti
tetőtér beépíthető, a telek mérete pedig további bővítést tesz lehetővé. Igazi
ökológiai gondolkodást tükröz az anyaghasználat mellett az alacsony energiafogyasztású épület szerkezeti kialakítása:
a tizenkét centiméteres külső bontott
téglafal és a huszonöt centiméteres belső tartófal között cellulóz hőszigetelés
van. A ma oly divatos szálas vagy polisztirol alapú hőszigetelés helyett alkalmazott környezetbarát szigetelőanyag
újrahasznosított újságpapírból és természetes adalékokból áll, beépítése során
nem keletkezik hulladék. A hatvancentis
falnak és az átgondolt elhelyezésű, hőszigetelt üvegezésű, zsalugáterrel árnyékolt fa nyílászáróknak köszönhetően az
épület hőszigetelő értéke kiváló, mégis
mentes a passzív ház minden kötöttségétől és hátrányától. Bár a nappaliban
elhelyezett légfűtéses pelletkályha már
önmagában felfűti a házat, e mellett hőszivattyú biztosítja a fűtést és a meleg
vizet. A nappaliban és a közlekedőkben
padlófűtés, a szobákban mennyezetfűtés
járul hozzá a megfelelő komfortérzethez.
A kezdeti elvárásoknak megfelelően az
épület fenntartási költsége töredéke egy
hagyományos épületének.
Az egyszerűség nemessé tesz. A hagyományos vidéki ház titka a méretek és az
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arányok harmóniájában rejlik, melyet
kiválóan példáz a bemutatott családi
otthon. Az építészeti álom ezúttal nem
lépte túl a valós igények és lehetőségek
kereteit, a funkció és az építészeti formálás áttekinthető, egyszerű. Az időtállóságra való törekvés nem csak a ház
anyagaiban érhető tetten, szellemi értelemben is túlnövi építészetileg heterogén
környezetét.
A fővárosi agglomerációt elidegenítő,
arctalan építészet erdejében BártfaiSzabó Gábor építész szentendrei házát a
tiszta és józan formálás mellett a szemlélőt megnyugtató időtlenség jellemzi.
Helyes, azaz helyén való: ez elsősorban
a lépték világa, mely a szabályozási terv
száraz előírásain túlmutatva sokkal inkább az adott közösségben való viselkedés minősége.

GÁBOR BÁRTFAI-S Z ABÓ – HOUSE AT THE S TRE AM
Architectural quality, practicality and aesthetics are not mutually exclusive. The secret of this traditional country house lies in the harmony of dimensions and
proportions. The house is easily customizable to the future needs of a growing family, by offering an empty loft above the bedrooms and a lot of extra space in the
garden for future construction. Through low energy consumption, a clever choice of material and careful structural design, the house reflects an honest effort
at ecological efficiency, realized, among other things, through the application of an environmentally friendly heat insulating layer of cellulose laid between the
outer brick wall and the internal structural wall.

TTT PROGRAM
– ÚJ SZEMLÉLET A TIPIZÁLÁSBAN
Eredmények és tanulságok | Dénes Eszter
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Tornaterem koncepcióterv:
Turi Attila
Uszoda koncepcióterv:
Jánosi János
Tervezői művezetés:
Ferenc Attila, Csóka Balázs,
Juhász Attila, Oláh Márton,
Fülöp Tibor és a KKE vándorai
Tornatermek – vezető tervezők:
Horváth Zoltán
Jánosi János
Terdik Bálint
Tanuszoda – vezető tervezők:
Terdik Bálint (Dunakeszi)
Csernyus Lőrinc (Csenger)

TTT
PROGRAM

Eredmények és tanulságok
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A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra
Fejlesztési Program azzal a céllal indult, hogy olyan európai színvonalú
tornatermek, tantermek és tanuszodák épüljenek, amelyek hosszú távon
szolgálják elsősorban a fiatalok fejlődését, kapcsolódva a mindennapos
testneveléshez, valamint teret adva
az egyesületi vagy civil sportéletnek.
A kormány a Nemzeti Sportközpontokat (MNSK) jelölte ki építtetőkként, és
rögzítette, hogy a program keretében
megvalósítandó valamennyi beruházás teljes egészében központi költségvetési forrásból valósuljon meg.
A program első üteme során 25 tanuszoda, 27 tornaterem, 24 iskolában tanteremfejlesztés, és 5 teljesen új iskola épül.
A fejlesztések nagy részben már lezárultak, vagy még kivitelezés alatt állnak.
Tény, hogy az iskolai testnevelés során szerzett élmények ideális esetben
megalapozhatják az aktív életmódhoz
való kötődést, ennek feltételei országos
szinten azonban jelenleg csak helyenként adottak. A mindennapos testnevelés ugyan sok kritikát kapott bevezetésekor, abban azonban mindenki
egyetért, hogy a sport – nem feltétlenül
a versenysport, hanem a mozgás öröme

− közösségfejlesztő és az esélyegyenlőség megteremtését segítő funkciója
alapvetően pozitív hatásokat épít be a
személyiségbe, és hasznos tevékenységgel tölti ki a fiatalok szabadidejét.
Általa a gyermekek megismerhetik és
átélhetik a közös célok eléréséért végzett munkát és az egymás iránti felelősség szerepét a mindennapokban, nem
beszélve a mozgás egészségre gyakorolt kedvező, hosszú távú hatásairól.
A fentiek alapján üdvözlendő, hogy a

kormány célként tűzte ki, hogy ennek
lehetőségét lakóhelytől függetlenül
minden iskoláskorú fiatalnak biztosítsa.
Az egyik átadón hangzott el, hogy az
adott településen mintegy 61 éve nem
épült semmi, és nem biztosak abban,
hogy a következő hatvanban újra épülne… Éppen ezért helyes és előrelátó volt
a tervezők részéről az a – azóta a kormány részéről is elfogadott és támogatott – szemlélet, hogy egy-egy ilyen új
létesítmény nem kizárólag a helyi gyerme-

 G ér e c z At t ila Ta nu s z od a , Du na k e s z i. Ve z et ő t er v e z ő: Ter d ik B á lint

 G ér e c z At t ila Ta nu s z od a , Du na k e s z i. Ve z et ő t er v e z ő: Ter d ik B á lint
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 Ta nu s z od a v á z lat a , S z ob. Ter d ik B á lint

 G ér e c z At t ila Ta nu s z od a , Du na k e s z i. Ve z et ő t er v e z ő: Ter d ik B á lint

kek testnevelésóráinak lehet a helyszíne.
A település legnagyobb közösségi tereként otthont adhat közösségi, szabadidősport- vagy kulturális eseményeknek
is. Tapasztalt építész szeme előtt ilyenkor
rögtön felvillanhat a szigorú tűzvédelmi
előírások végeláthatatlan sora. Ugyanakkor jó hír, hogy egy-egy ilyen, nem napi,
de még csak nem is heti szintű eseményre
egyedi engedélyt lehet kérni, így a sokrétű
felhasználás nem ütközik akadályokba.
A munka ugyan 2014-ben elindult, ám a
közel egyéves programalkotás eredményeként megszülető terveket a kormány
nem fogadta el. 2014 őszén lépett be a
folyamatba a Kós Károly Egyesülés tagjai
közül a Turi Attila, Jánosi János, Horváth
Zoltán és Terdik Bálint vezető tervezők
által irányított csapat. Elképzelésük, mely
sokkal inkább az egyes tájegységek arculatát tükröző megjelenést helyezte előtérbe a funkcióhoz kapcsolódó jellegtelen, dobozszerű megjelenéssel szemben,
a kormány részéről is támogatást kapott.
A Kós Károly Egyesülés a beregi árvizet
követően 2001-ben Gulácson, Felsőzsolcán és Tákoson, majd tíz évvel később a
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vörösiszap-katasztrófát követően Kolontáron, Devecserben mutatta meg, hogy
lehet és érdemes a hely hagyományaira
épülő, modern lakóépületekben gondolkodni. Az egyesülés pár hét leforgása alatt közel negyven építésztervező
közreműködésével dolgozta ki a háztípusok engedélyezési terveit. Ezeket a

munkaterületre adaptálták, majd a kivitelezővel karöltve művezetéssel segítették az építkezést, melyet az Egyesület
Vándoriskolájának hallgatói tevékenyen
végigkísértek. Tipizált, de változtatható
épületeket kellett létrehozni, olyan variációs lehetőségekkel, amelyek biztosítják az egységes hangulatú, de egyedi

otthonok felépítését. A szerkezetek, az
egyes csomópontok tipizálása biztosította az építés rövid határidejét és költségkeretét, ugyanakkor adottak voltak
azok a beavatkozási pontok, melyekkel
egyedi alkotások születtek. A döntéshozót meggyőző, jó és előremutató példája
volt mindez a mintaterv használatának a
TTT programban is. Ez lehetséges megol-

dást nyújtott a több mint 50 létesítmény
gyors, reális költségvetésű megvalósítására. Kétségtelen, hogy ezen 50 épület
megannyi külön projektként való kezelése időben és költségekben is beláthatatlan – akár szélsőséges összegeket is
megjelenítő − folyamatot eredményezett
volna. A túlárazás sajnálatos gyakorlatának is gátat szabott az azonos tervek
alapján folyó versenyeztetés, tekintettel
az építőipar gyors információáramlására. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint
a tervezői költségvetést nem meghaladó négyzetméterárak (200 ezer Ft/m2
a tornatermeknél, 285-300 ezer Ft körül
a tanuszodáknál, beleértve a gépészetet)
− igaz, ezek az árak még a nagy építési
bumm előtti vállalások.
Mégsem mondhatjuk, hogy a tervezőcsapat a feladat könnyebbik végét fogta
volna meg. Az adott épülettípus funkciójánál fogva meghatározott befoglaló
méretekkel rendelkezik, amelytől eltérni
nem lehet. Kétségtelen, hogy a település legnagyobb épületéről beszélünk,
melynél talán csak a templom nagyobb,
ugyan kecsesebb, nyújtottabb arányokkal. Éppen ezért meg kellett határozni
azokat a beavatkozási felületeket, amelyekkel a hely karakteréhez jobban illeszkedő épület jöhet létre. Ez az elképzelés
nagyon hamar zöld utat kapott a döntéshozó részéről. Kidolgozásra kerültek

 Tanuszoda homlokzat, Abádszalók. Jánosi János

 Tanuszoda homlokzat, Baktalórántháza. Jánosi János

 Tanuszoda homlokzat, Füzesgyarmat. Jánosi János

 Tanuszoda homlokzat, Bélapátfalva. Jánosi János

 Tanuszoda homlok zat, Mezőcsát. Jánosi János

az alaptervek, és értelemszerűen azok
tükörképei – a rugalmasabb felhasználás
érdekében. Az első ütemben 25 tornaterem és 25 tanuszoda tervein mintegy
40 szakember dolgozott, betagozódva a
Nemzeti Sportközpontok Szervezetébe.
Tornateremből 4 különböző méret tervét
 Ta nu s z od a , C s enger. Ve z et ő t er v e z ő: C s er ny u s L őr inc

 Ta nu s z od a homlok z at , v á z lat . Csernyus Lőrinc

TTT Program
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Tor na c s a r nok , P á z má nd .
Ve z et ő t er v e z ő: Ter d ik B á lint


 Tor nat er em, Já s z f el s ő s z ent g y ör g y. Ve z et ő t er v e z ő: Ter d ik B á lint

 Tor na c s a r nok , A nd oc s . Ve z et ő t er v e z ő: Hor v át h Z olt á n

 Tor na c s a r nok , K ony á r. Ve z et ő t er v e z ő: Já no s i Já no s

 Tor nat er em, S z er ep. Ve z et ő t er v e z ő: Já no s i Já no s

 Tor na s z ob a , G ör get e g. Ve z et ő t er v e z ő: Hor v át h Z olt á n
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készítették el: 12 x 24 méter alapterületű tornaszoba, az A típusú 18 x 30 méter
alapterületű – a szabvány kosárlabdapályának megfelelő – tornaterem, a
B típusú 25 x 30 méteres – igen furcsa
arányú, de − két részre osztható terem,
valamint a legnagyobb, ún. C típusú –
a szabvány kézilabdapályának megfelelő − 25 x 45 méteres tornaterem. Ezek
minden esetben öltözőkkel, előtérrel és
vizesblokkal egészültek ki. A vezető tervezők főépítészi tapasztalataiból eredt,
és a szemléletben is újítást jelentett
az elsősorban sportcélú létesítmények
közösségi célra való alkalmassá tétele.
Ez rendkívül fontos szempont, tekintettel arra, hogy számos településnek ez
lesz az egyetlen, vagy jobb esetben a
legnagyobb közösségi tere. Ez részben
a megfelelő menekülési útvonalak (nyílászárók) biztosítását, egy megfelelő
méretű előteret, és a rugalmas felhasználású, a küzdőtérre közvetlen ajtóval
nyíló, hideg-meleg vízvételi lehetőséggel
ellátott elsősegélyszobának az átgondolt kialakítását, és a terem önálló megközelítését jelentette.
Adott volt tehát a funkcióhoz illeszkedő

kubatúra. Mindemellett igazodni kellett
ahhoz az alapfeltételhez, hogy az épületet csak önkormányzati vagy állami
tulajdonú telekre, általában a meglévő
iskolaépület szomszédságába kellett
elhelyezni, ami sokszor csak telekcserékkel, hosszadalmas vásárlási procedúrákkal, több helyen a szabályozás módosításával volt elérhető. A szituáció tehát
korántsem szokványos, hiszen a telepítés tekintetében nem adódott túl sok
mozgástér. Más kérdés a tömegkapcsolatok megoldásának egyéni volta. Mindezt
jól mutatja Csanádpalota tornatermének
esete, ahol az egyensúlyt megtalálva illeszkedni kellett mind az utcafronton álló
közel hétméteres párkánymagasságú,
kváderezett iskolaépülethez, mind pedig
a szomszédos, jóval kisebb, nyeregtetős,
deszkázott oromzatú lakóházhoz. Hiába
az alapterv, az adaptáció elegendő rugalmasságot és lehetőséget adott a tervező számára a megfelelő illeszkedéshez,
a szövet megsebzése nélkül. Természetesen továbbszőve azt, és nem feledve
a kort, amelyben épül.
Az uszodák esetében 2014-ben, igazodva
a szűkösebb pénzügyi keretekhez, még

egy ideiglenes, ún. mobil megoldás is
felmerült. Ennek hátrányait mérlegelve,
a költségkeret emelésével sikerült egy új
mintatervet kidolgozni a tornatermeknél
megismert elvek alapján, igazodva a kötött gépészeti megoldáshoz.
Kétségtelen, hogy mindkét épülettípus,
a szerkezetek és az alaprajz racionalizálása ellenére, magas építészeti minőséget
képvisel, ragasztott tartókkal, látszó fedél-

székkel, téglaburkolattal. A tornatermek
belső, vakolatlan festett téglafelületek
skandináv jellegű puritánsága a mai kor
trendjét idézi, nem utolsósorban pedig az
akusztika szempontjából is kedvező.
A vezető tervezők az első ütemben a Kós
Károly Egyesülés posztgraduális képzésének, a Vándoriskolának volt vándoraira hagyatkoztak a szigorú ütemnek és
irányítási rendszernek megfelelő, a köz-

 Z ichy C s a r nok , Z ichy ú jf a lu . Ve z et ő t er v e z ő: Ter d ik B á lint
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 Tor na c s a r nok , C s a ná d p a lot a . Ve z et ő t er v e z ő: Hor v át h Z olt á n
 Tor nat er em, B á r á nd . Ve z et ő t er v e z ő: Já no s i Já no s

 Tor na c s a r nok , C s a ná d p a lot a .

Ve z et ő t er v e z ő: Hor v át h Z olt á n

 Tor nat er em, Na g y r á bé. Ve z et ő t er v e z ő: Já no s i Já no s

 Tor na c s a r nok , A gá r d . Ve z et ő t er v e z ő: Ter d ik B á lint

 S por t c s a r nok , D a b a s . Ve z et ő t er v e z ő: Hor v át h Z olt á n
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beszerzéshez igazodó munkafolyamatban, illetve a tervezői művezetést kiegészítő állandó helyszíni művezetés terén.
Tény, hogy a munka 90%-a az eredeti
mintaterv feldolgozását és adaptációját
takarta, ugyanakkor kreativitást igényelt. Mindemellett kellő rugalmasságot
biztosított a homlokzatra, a tömegkapcsolatokra adott egyedi megoldás. Az
anyaghasználatot tekintve alapvetés
volt a településképbe jól illeszkedő, hagyományos égetett agyagcserép, valamint az időt befogadni képes, felújítható fa, vagy kivételes esetben a faerezetű
fóliával ellátott műanyag nyílászárók alkalmazása. Nem díszletépítészetről van
tehát szó, hanem a hangsúlyok kezeléséről, mely egy unalmas uniformizáció
és klónok helyett garantálta az egyedi
arcú és hangulatú épületek létrejöttét.
A program első ütemének sikere alapján
meghirdetése került a 2. ütem is, melyben a vezető tervező csapat a feldolgozók körét immár kibővítette, bevonva,
gazdagítva az építészeti megjelenést.
Az átadott épületek közül a tornatermek
a Klik kezelésébe kerültek, az uszodák –
tekintettel az igen jelentős fenntartási
költségekre – az állam kezelésében maradnak. Adott esetben az új épület egy
települési alközpont lehetőségének csíráját is magában hordozza.
Az első ütem tapasztalatait tervezési
szempontból mérlegelve elmondható,
hogy bizonyos helyszínekre egy-egy eltérő struktúrájú tornaterem-elrendezés
megkönnyítette volna az adaptációt.
Ennek hiánya azonban egyetlen esetben
sem hiúsította meg a megvalósulást. Jó
példa erre Érd, ahol az öltözők a föld alá
kerültek a lejtős terep miatt.

A program összegzéseként elmondható, hogy talán nem az egyedüli üdvözítő,
de mindenképpen járható út lehet a tipizálásra és a rugalmas adaptációra épülő
konstrukció, amennyiben az építészeti
minőséggel párosul. Mélyen gyökerezik a
közvélekedésben a mintatervektől való félelem, melynek egyik alapja a kényszerfoglalkoztatott magyar értelmiség által egykor zsinórban és gúzsba kötve tervezett
lakótelepi iskolák, óvodák emléke. A mára
értékként felismert, irányelvek és mintatervek alapján megépült k. u. k. indóházaktól kezdve a Klebersberg-programban
felépült iskolákig bezárólag jól látható,
hogy nem a mintatervekre épülő rendszerben, és nem magában a mintatervben
van a hiba, hanem a rossz adaptációban,
a trehányságban, a gazdátlanságban, a
„nyers” alaptervek használatában.
A mintaterv olyan, mint a legnemesebb
nyers hús: főzés, sütés és fűszerezés
nélkül megfekszi a gyomrot. Ne feledjük,
hogy a középület elsődleges célja a példamutatás, olyan minta állítása, mely a helyi
nyelven szól, érthető és befogadható.

 Tor nat er em, S z omód . Ve z et ő t er v e z ő: Ter d ik B á lint

 Tor na c s a r nok , N y ír bogát . Ve z et ő t er v e z ő: Hor v át h Z olt á n

Több mint ötven további épület ter vezés vagy kivitelezés alatt áll, ezért a 2018-as lapszámainkban visszatérünk ezek ismertetésére.

A FRESH APPROACH TO COMMUNITY DEVELOPMENT
– THE TORNATEREM TANUS ZODA SCHEME, RESULT S AND CONCLUSIONS
Initiated by the Hungarian state, the first phase of the so-called Tornaterem Tanuszoda Scheme will bring development to 25 training pools, 27 gym halls and 24 schools,
in addition to building 5 new schools from scratch. The idea to use these new facilities for more than just providing physical education to local children proved to be
farsighted. As the largest community space in the settlement, the buildings now serve as a venue for a variety of community, recreational and cultural events. In autumn
2014, the Kós Károly Association dispatched a team of architects, headed by leading designers Attila Turi, János Jánosi, Zoltán Horváth and Bálint Terdik. Instead of the
unassuming, box-like appearance usually associated with the sporting function, their vision is more of a reflection of the local landscape. Still, the function of these
buildings requires standard dimensions that cannot be deviated from. Also, they must be built on public land, usually near a school. 90% of the work covered the processing
and adaptation of the original design. However, the task required a lot of creativity and flexibility in adjusting the façade and the points of mass connection to the couleur
locale. In summary, it is refreshing to see a model programme with emphasis on architectural quality and flexible adaptation rather than bland practicality.

G a u d í - s z o b o r, L e ó n 

Locmariquer 
Île-aux-Moines 
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 A r éna , Ver ona

 Rochef or t- en-Ter r e

› Merre jártál?
Aki ismeri Szörényi Levente Utazás című
számát, annak nem ismeretlen az útvonal. Németország, Nancy, Párizs, Bretagne, Baszkföld, Braganza, Barcelona,
Nîmes, Verona, majd Budapest. Gyerekeinket vittük-hoztuk, és rengeteg barátunkkal találkoztunk. Volt, akit már vagy
húsz éve nem láttunk, noha akár harmincöt éve ismerjük egymást. Mintegy
7100 kilométert tettünk meg autóval.

› Voltak előre tervezett állomások?
Nancyban Émile Gallé szobrász-képzőművész létrehozott egy iskolát a szeces�szió1 fénykorában, ahol lámpákat, bútorokat, képeket, tányérokat készítettek,
tehát mindent, ami a belsőépítészethez
tartozik. Ezt hívják Nancy-i iskolának.2
Mindezt egy épületben, Gallé otthonában, amely ma múzeum, és amelyet
mindenképpen meg akartunk látogatni.
Feltétlenül el akartunk menni a bilbaói Guggenheim Múzeumba is, Frank O.
Gehry épületébe. A harmadik ilyen előre megszervezett randevú Barcelonában
volt, ahol a Bonet famíliával együtt néztük meg Gaudí épületeit. Bretagne, mint
célpont, a szívem csücske, barátaink
nagy része itt él, és a lányom, Gyöngy
lányom is itt dolgozott egész nyáron.
Nîmes-ben is szerettem volna megnézni,
hogy a rómaiak mit hagytak maguk után,
és azt ma hogyan hasznosítják. A főtéren
álló Maison Carrée az egyik legjobb állapotban megmaradt római templom Európában: kétezer éven át használták. Nem
volt tehát olyan időszak, amikor követ lehetett volna lopni belőle 3… Az arénában
a mai napig koncerteket és bikaviadalokat tartanak.4 Tulajdonképpen nem az a
lényeg, hogy mennyi áll a falakból – hiszen félig romosan hagyták −, hanem az,
hogy használják-e vagy sem. Veronában
is éppen koncert zajlott a város közepén
álló arénában, amikor megérkeztünk. Itt
világhíres opera-előadásokat is tartanak,
míg nálunk a majdnem ugyanekkora amfiteátrum üresen áll a fővárosban…
1 Art Nouveau
2 L’ É c o l e d e N a n c y
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3 Ahogy a helyiek mondják
4 Ernest Hemingway sűrűn megfordult a városban, és nagyon szeretett bikaviadalokra járni

› Mitől más egy ilyen spontán túra, mint
egy szervezett?
Nem szeretek turistáskodni, semmiféle szervezett utat, programot nem tudok elviselni. Nem a turistáknak szóló bédekkerek szerint néztük ki, hogy
merre kell mennünk.

› Kiket kerestetek fel?
Elsősorban Bernard Menguyhez utaztunk Bretagne-ba, akivel Makovecz Imrének köszönhetően ismerkedtem meg
1987-ben, Budapesten. Francia építészeknek tolmácsoltam, akik a magyar
organikus építészetet jöttek tanulmányozni. Főleg Makovecz-házakat meg
Csete-alkotásokat, és fiatal építészeink
épülő dolgait. Bernard azon kevesek közé
tartozik, akit a barátomnak mondhatok.
Hasonló korú gyerekeink vannak, ők nyaraltak itt, mi nyaraltunk ott. Ha valaki
arról a vidékről Magyarországra utazott,
akkor felhívta Bernard-t, mert tudta,
hogy neki van magyar kapcsolata, ő pedig hozzánk irányította az ide érkezőket.
Egyszer, Ceauşescu bukását követően
beállított hozzánk pár belga meg egy breton, mert segélyszállítmányt akartak vinni Romániába. Magyarországon is nagy
volt a lelkesedés. Feleségemmel, Ágival
mi is autóba ültünk, kimentünk abba a
faluba, amit ők kinéztek a térképen. Ez
nem volt más, mint a Szatmárnémeti közelében fekvő Sárköz. Ott ismerkedtünk
meg Adrian Rachieru román körorvossal.
Azóta felesége révén ő is Bretagne-ba
költözött, velük is rendszeresen tartjuk
a kapcsolatot. Egyik este egy nagyobb
társasággal Vannes-ban vacsoráztunk.
Érdekes volt látni, hogy kiből mi lett az
eltelt harminc-valahány év alatt. Európa
különböző országaiból ültünk egy asztalnál: az a harminc év, ami a mi történetünk, a mi életünk, tulajdonképpen az
Európai Unió története is. Nagyon érdekes volt megtapasztalni, hogy ki, hogyan
látja mindezt. Hogyan látja onnan a migránsügyet és hazánkat Joël Labbé, akivel
rengeteg közös romániai utunk volt, és

aki ma szenátorként bent ül a francia
parlamentben, vagy mi mit gondolunk róluk itt Magyarországon.

› Három hét alatt hétezer kilométert megtenni bizony nagyon sok. Voltak olyan
helyek, ahol az utazás során több időt
töltöttetek?
Ahogy a Szörényi-számban is elhangzik, első nap elromlott az autónk. Csak
neki St. Pöltenben romlott el, nekem
Nancyban. Megálltunk a Melun nevű
városkában is, ahol teljesen véletlenül bukkantunk egy gótikus templomra.
A Saint-Aspais templom saroktelken áll,
majdnem ötszög az alaprajza, sehol a
tankönyvi főhajó meg a mellékhajó. Még
aznap este Párizsba is benéztünk. Bejelentkezés nélkül meglátogattuk feleségem régi barátnőjét. Bretagne-ban öt napot terveztünk eltölteni, ebből hét lett.
Lányom, Gyöngy az utolsó munkanapjait
töltötte Quiberonban, mi pedig ezalatt
újfent magunkba szívtuk ennek a tündéri tájnak a hangulatát. Útszéli kereszteket fotóztam különböző napszakokban,
hajóztunk, megnéztünk egy boszorkány-múzeumot, és persze elmentünk a
carnaci kőmezőre is. Innen az utunk Bordeaux felé vezetett, ahonnan az autópályát elkerülve, kis utakon ereszkedtünk le
egészen Baszkföldig. Oda régóta szerettem volna eljutni, nem csupán a Guggenheim Múzeum miatt, hanem maga a nép,
a nyelv is érdekelt. A bretonhoz hasonlóan nyelvileg és származásilag is különlegesek az ott élő emberek.

Amikor erről egyszer Makovecz Imrével
beszélgettem, nagyon megörült, hogy
végre van valaki, akit ez érdekel. Sokat
mesélt ennek a világnak az eredetéről,
mert mint kiderült, nagyon izgatta ez a

› Érdekes, hogy nem a francia kultúra,
Párizs meg Bordeaux izgatott, hanem Bretagne meg Baszkföld.
Amikor először mentem Nyugat-Európába, már akkor is Bretagne-ba igyekeztem, pedig csak egy Alexandre Dumas-regényben 5 olvastam róla. Egész
egyszerűen tetszett annak a településnek a neve, a franciától és az angoltól
eltérő, különleges hangzása. A kelta
eredetű zenéjük is gyorsan rám talált.
S a int-A s p a i s -t emplom a la pr a j z a , Melu n, 16. s z á z a d 

5 Bragelonne Vicomte
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beavatási konferenciára. Varázspálcával
kerestek föld alatti vízereket abban az
időben, amikor erről, vagy a Hartmannhálóról Magyarországon még nem is lehetett hallani. Bernard adott könyveket
róla, mert látta, hogy ez engem is foglalkoztat. Mindeközben őt pedig Imre építészete érdekelte, abban a szellemben
próbált Franciaországban tervezni.

› Mi a véleményed Bilbaóról és a múzeumról?
Tanítani való történet, ahogy a város vezetése egy ilyen elhagyatott ipari területet visszahozott az életbe. A Guggenheim
Alapítványt a nagy múzeum tervével Európában több helyen visszautasították,
Bilbao azonban jelentkezett, hogy szívesen látnák. Ez a városrész egy öreg kikötő, ami elveszítette gazdasági jelentőségét. Semmi érdekes nem volt magában
a városban sem, amikor rájöttek, hogy a
múzeum vonzerőt jelenthetne. Azóta erre
szerveződik rá az egész idegenforgalom.
Persze ehhez kellett egy jó épület.

rengeteg a közös vonás. Figyeltem a
megjelenő kiadványokat. Míg nálunk ez
istenkáromlásnak tűnhet, ott teljesen
természetes, hogy hatéves gyerekek
számára képregényt adnak ki Gaudíról.
Ebből megtudhatják, hogyan született
meg a mesterben egy ötlet, ahogy nézte a növényeket. Ez ugyanúgy elérhető
a múzeum boltjában, mint a legkomolyabb szakkönyv, filmek, katalógusok.
Igaz, van bögre, ceruza, meg minden,
ami kell… Mégsem éreztem, hogy gic�cset csinálnának belőle. Egy-egy ilyen
intézmény fenntartása gyakorlatilag
azon múlik, hogy mit ad el, és nem a
jegyekből származó bevételen. Az Alvar
Aalto Alapítvány ezzel szemben egé-

szen másképpen működik. A latin hozzáállással szemben az északiak inkább
a rendezvényekre helyezik a hangsúlyt,
amiből több van, mint Gaudíról.

› Vajon ezt az állam finanszírozza, vagy
csak a bevételből tartják fenn magukat?
Állami segítséggel indul, az a kezdő lökés, de most már önállóan tartják fenn
magukat. Minden Gaudí-házban ugyanaz az egy állandó kiállítás tekinthető
meg... Emellett vannak időszakos kiállítások is. Leónban például most Goya
rajzait lehetett megnézni. A belépőjegy,
a könyvek és ajándéktárgyak, illetve a
rendezvények tartják el az intézményt.
Megmutatták a programfüzetüket, ami-

ben havi lebontásban szerepelt a rengeteg előadás, koncert, és a kulturálisan oda köthető esemény.

› Mindez komoly közönségszervező munkát igényel.
Igen, de mindegyik külön alapítvány és
külön egység, nem egy közös Gaudí-alapítványhoz tartozik. Ennélfogva a kínálat is egészen változatos. A Güell parkról
például nem vásárolhatunk meg minden
könyvet a Sagrada Família hatalmas könyvesboltjában. Az a cél, hogy aki igazán kíváncsi, személyesen keresse fel az adott
helyet. Ha akarsz egy erkélykorlátrészletet
venni a Casa Batllóról, akkor azért bizony
ott helyben kell sorban állni.

› Időközben megnőtt az érdeklődés az
építészet iránt, vagy a város többi része
olyan, amilyen volt?
A fejlesztések, az épületek rendbetétele
a múzeum megépülése után indult meg
igazán. Az egész idegenforgalom-kérdéshez másképpen állnak hozzá. Vegyük
például Antoni Gaudít. Akárhol is jár az
ember Katalóniában, talál egy Gaudí-házat, és minden ilyen épület múzeum is
egyben. Mind pénzügyileg, mind kulturálisan egy jól átgondolt rendszer szerint
foglalkoznak a munkásságával. Leónban,
a múzeum6 előtt a mester szobra áll,
és mindenki lefotózkodik vele a padon.
Mindemellett nagyon komoly könyveket
adnak ki a munkáiról.
kultúra. Úgy vélte, hogy a Kárpát-medence egy Kelet és Nyugat közötti folyosó, ahol a szkíta és a kelta kultúra
találkozott, ezért építészetileg is az foglalkoztatta, hogyan lehet megjeleníteni
a két kultúra keveredését.

› Miért éppen Bernard-ral alakult ki barátság a tizenöt építész közül, aki ide
látogatott?
Ez véletlen volt… Első magyarországi találkozásunk után meghívott feleségemmel magukhoz egy érdekes breton-kelta

› Szerinted lehet ebből tanulni?
Lehet és kell is! Ilyen szemmel is néztem, a Makovecz Alapítvány kuratóriumi tagjaként. Sokat beszélgettem
a Bonet családdal erről. Mert ugyan
más a történet, más a lépték, mégis
Sa gr a d a Fa mí lia 
6 Casa de los Botines
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7 Jordí Bonet közel négy évtizedig, 1984-től 2012-ig volt az épület főépítésze
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› Mióta működnek ezek az alapítványok?
Én huszonöt évvel ezelőtt voltam először
a Sagrada Famíliában Sevillából visszajövet. Még nem így állt az építkezés, nem
voltak boltok, kiadványok − de sok látogató volt már akkor is. Az emberek panaszkodtak, hogy nincs pénz, áll az építkezés.
Nem tudom pontosan, hogy mikor ismerték fel: Gaudí Katalónia nemzeti kincse.
A lakóépületei is igen rossz állapotban
voltak, hullott a vakolat, nem lehetett látogatni őket. Talán az olimpiával egy időben kezdtek rájönni, hogy Barcelonának
van egy ilyen nemzeti öröksége is. Akkor
viszont részben állami, részben katalán
pénzből központilag kezdték felkarolni
ezt az ügyet, ami a turizmus számára nagy
sikert hozott. Jelkép lett − ma már mindenhol Gaudíval adják el Barcelonát.

gipszmodellt, ami túlélte a tűzvészt.
Odavesztek viszont tervek. Akkor állt
elő a legutóbbi 7 főépítész, Jordí Bonet
nagypapája azzal, hogy ezt a templomot nem szabad magára hagyni. Felmerült ugyanis, hogy így már nincs
értelme a befejezésnek. Éppen a katasztrófa hívta életre az alapítványt.
Ekkor kezdtek el komolyan foglalkozni
a befejezés gondolatával.

› Hogy áll most a munka, mikorra tervezik
a befejezést?
Nagyon sziszifuszi munka ez. 2026ban lesz száz éve, hogy meghalt Gaudí,
nagy a nyomás. Ugyanakkor rengeteg a
feladat: ami nem pontosan olyan, ahogyan azt a mester elképzelte, lebontják.
Tervbe vettek közterület-rendezéseket,
ehhez pedig módosítani kell a rendezési
tervet, ami ott sem egyszerűbb, mint ná-

› Ezeket a szobrokat ki készíti? Bárki részt
vehet a munkában, vagy csak a helyiek?
Jelenleg huszonegy építész dolgozik
közvetlenül az épületen, és több mint
negyvenfős a tervezőiroda. Szerintem
kifejezetten fontos, hogy a világ miden
tájáról legyenek munkatársak, inkább
a felkészültségre helyezik a hangsúlyt.
A Születés-kapu angyalszobrait például
egy japán művész, Etsuro Sotoo készítette. Gaudí szinte mindenről rendelkezett.
A problémát inkább az okozza, hogy van
olyan részlet, amiből még mindig négy
variáció létezik. Engem már korábban is
nagyon meglepett a templom hihetetlen stíluskavalkádja. Utóbb viszont kiderült, éppen a japán szobrász kubista
jellegű alkotásai követik leginkább Gaudí
elképzeléseit. A mester azt is meghatározta, melyik szobrot milyen kőből kell
kifaragni. Azt is megmondta, hogy azokat a köveket a Föld melyik részéről kell
hozni, mert úgy képzelte, hogy ebben a
Szent Család templomban benne lesz az
egész világunk. Földrészekről és spanyol
tartományokról elnevezett területek vannak megjelölve az alaprajzban. Nagyon
összetett az épület szimbolikája. A közelmúltban megépítettek egy kör alakú
kápolnát, szintén Gaudí tervei szerint,
amit viszont már a legkorszerűbb kőfaragási technikával hoztak létre. Szembetűnő a professzionális készítési mód.
Majdnem olyan, mintha egy 3D-s nyomtatás lenne, holott kőből van, mégis hiányoljuk a véső nyomát.

› Ehhez a felismeréshez azonban szükség
volt a Gaudí halála óta eltelt évtizedekre.
Valóban kellett ez is, de ne feledjük –
összehasonlítva Makovecz Imre Szent
Mihály-templomának ügyével −, hogy
mindehhez hozzájárult az egyház támogatása is. Természetesen nem üzleti,
hanem elvi szinten. Csak az valósulhat
meg az építkezés során, amire a mindenkori katalán püspök is áldását adja.
A Sagrada Família 2010-ben kapta meg
a bazilika rangot, maga XVI. Benedek
szentelte fel. Szerintem még hiányzik
ugyan a 40%-a, de miséznek benne.
Mutattak fényképeket, hogy milyen
az, amikor tele van. Középen vonulnak
be a főpapok, a felszenteléskor – Gaudí akaratának megfelelően − ezerfős
kórus énekelt a karzaton. Hihetetlen,
hogy mi mindenre gondolt a mester.
Azonban sok mindenről nincs már rajz,
mert a 30-as évek második felében leégett a templom, és az irodát magában
foglaló melléképület. A mai napig nem
tudják, hogy felgyújtották-e, vagy véletlen tűz keletkezett.

› Lélektelenné vált?
Igen. Kassán a Szent Erzsébet-templom
felújított pillérein láttam először ilyet.
Nekem sokkal jobban tetszettek a nem
felújított pillérek. Ugyanakkor nem látom problémának, hogy a legkorszerűbb
anyagok is megjelennek a bazilikán. A

› Ezek szerint semmi sem maradt meg a
tervrajzokból?
Az volt a szerencse, hogy nem a tervrajzokat, hanem a modelleket részesítette
előnyben az építész. Mutattak olyan
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lunk. A nagy középső torony csak félig
áll, még közel száz szobor, és ugyanen�nyi harang hiányzik. Gaudí csőharangokat tervezett, amelyek orgonasípszerűen lesznek elhelyezve. Mindez kézi
munkát igényel, amit nem lehet gyorsítani, hiába lenne rá pénz.

Sa gr a d a Fa mí lia 

Sagrada Famílián ma olyan szerkezeti
rendszerekkel dolgoznak, amelyek nem
léteztek az 1910-es években. Ami pedig
számunkra világossá válik a kompozícióból, arról általában kiderül, hogy a mester akaratának megfelelően valósult meg.
Példa erre a feszület, mely első ránézésre
nagyon eltér a megszokottól: kicsit görnyedten omlik le róla a test. A múzeum
pincéjében talált fotókon azonban jól
látszik, amint Gaudí számos élő modellen próbálta azt a pozíciót megtalálni,
ami megfelelt az elképzelésének.

› Bemehettél olyan helyre, ahová mások,
a turisták nem?
Csak olyan helyeken voltunk jóformán. Építkezési területen vezetett végig Mariona Bonet építész, Jordí Bonet
lánya. Ezek a turistáktól elzárt részek.
A 7-es és a 8-as szám nagyon fontos az
egész templomnál, valamint ezeknek a
hányadosa, hiszen erre épül a Gaudí által
megálmodott szerkesztés. Ezeket mind
az egykori főépítész, a ma már nyugdíjas Jordí Bonet dolgozta ki a megmaradt
dokumentumok és vázlatok alapján.
Bonet élete főműveként tekint a belső
oltár körüli fal felépítésére, valamint a
szerkesztési rendszerről szóló tanulmány
megírására. Ő ezzel járult hozzá a templom megépítéséhez, miközben édesapja
szintén a templom építésén dolgozott.
Egy korabeli fényképen a körmenetben maga Gaudí, míg a háttérben a
ministráns Bonet nagypapa látható,
aki később a mester modellezője lett...
Döbbenetes élmény volt látni a Bonet
család fényképalbumát: végignézni a
20. századi spanyol történelmet, miközben olyan alakok tűnnek fel, mint
Montserrat Caballé vagy Manuel de
Falla, akik a család barátai voltak…
Visszatérve a Sagrada Famíliához,
a legtöbb látogató megáll a főhajóban,
és mozdulni sem tud a csodálattól. Ha
egyszer visszamegyek, napkeltétől napnyugtáig szeretnék bent maradni, megtapasztalni, hogyan vonul körbe a nap.
Mert azt mind megtervezte a mester,
hogy milyen fényeknek és hogyan kell
bejönniük. Minden részletnél megáll-

hatnánk, valamennyit a Bibliából merítette. Megtervezte, hogy milyen kottát
formázzon a korlát, milyen pálmalevél
legyen a Születés kapuján.

› Félelmetes…
Lehet azt is mondani, hogy nyomasztó. Amikor ez hirtelen rád ömlik, egyre
kisebbnek érzed magad. Mindeközben
a fényt és a hangot is megkomponálta
a mester. Sokat foglalkozott a DNS-spirállal. Vannak szövegek, leírások arról,
hogy ennek hogyan kell megjelennie bizonyos részletekben.

› Fel sem merül a kérdés Spanyolországban vagy Katalóniában, hogy tetszik-e
vagy sem Gaudí?
Nem. Nálunk talán Bartók Béla ilyen: aki
nem ismeri, nem szereti, az is úgy tekint
rá, hogy ő egy unikum a magyarság és a
világ számára is.

› Magyarországon a közmegegyezés hiányzik ilyen alapvető kérdésekben. Éppen az Országépítő legutóbbi számában
feszegeti ezt a kérdést Fernezelyi Gergely: Budapest esetében nem politikai
csatározás dolga, hogy mi Budapest, vagy
hogy milyen Budapestet akarnánk, hanem
közmegegyezés alapján tudnunk kellene,
hogy a hosszú távú kép milyen. Ha abban
egyet tudnánk érteni, akkor lehet cserélgetni pártokat meg városvezetőket, mégis mindenki ugyanabba az irányba húzna.
Ez az igény már régen felmerült. Nehéz elképzelni, hogy mikorra tudna megvalósulni. Ausztriában állítólag úgy harminc évvel
ezelőtt pontosan ezzel a problémával küszködtek: mi legyen az, ami az országra jellemző. Alakítottak erre egy bölcsek tanácsát,
mely a mai napig is működik, csak csendben
teszi a dolgát. Tagjai között vannak turisztikai szakemberek, művészettörténészek,
építészek, egykori miniszterek és kancellárok, pártállástól függetlenül. Kimondták,
hogy a századforduló lesz Ausztria húzóága, a Ferenc József-kor, a monarchiabeli
jó világ és a síelés. Ma erre épül minden,
valamennyi esemény, fesztivál, ajándéktárgy. Persze ritkán említik a századforduló
magyar vonatkozásait…
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A JOURNEY WITH LŐRINC CSERNYUS
During his trip, Lőrinc Csernyus travelled 7100 kilometres, mostly through Bretagne, the Basque Country and Catalonia. He was on a visiting tour at some of his
oldest friends, mostly architects themselves, such as the Breton master, Brenard Menguy. With the help of the Bonet family, he collected first-hand experience about
the way the Gaudí Foundation curates and mediates the artist's constructed and intellectual legacy. They also changed views about political autonomy and power
management, which is one of the pillars of today's architecture, sometimes even at the expense of aesthetics.
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autonómiájuk, amelyet az ETA-val meg a
szeparatista mozgalmukkal harcoltak ki.
Gyakorlatilag Spanyolország leggazdagabb tartománya lett, saját adóhatósággal. Ez utóbbi az egyik legfőbb probléma,
mert ez Katalóniában nincs így. A nyelvük
már nincs elnyomva, oktatják, használják,
minden katalánul van kiírva.

› Bretagne, Baszkföld és Katalónia. Vélsz
párhuzamokat felfedezni?

› A tervezés során Gaudí nem csupán katalán nemzeti épületet tervezett, hanem
sokkal tágabb körben gondolkodott.
Tudjuk, hogy ő mindig katalánnak vallotta magát. Még le is tartóztatták egyszer,
mert ott szólalt fel katalánul, ahol tilos
volt. Mélyen vallásos volt, mindemellett
szerintem egyértelmű, hogy ezt a templomot nem katalán belügynek gondolta.

› Most úgy kezelik?
Inkább ezen van a hangsúly, és nem
azon, hogy univerzális. Szerintem azt
még ma is kevesen tudják, hogy az öt
földrészt bejelölte az alaprajzba, vagy
hogy Iránból kell követ hozatni az onnan
származó evangélista szobrához Gaudí
útmutatása alapján. Nagyon jól tudta,
hogy milyen kőbányák vannak a világon.
Vallotta, hogy az egész Szent Család, Jézus élete, története mindenkié. Éppen
ezért arra törekedett, hogy ez az épület
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mutasson túl Katalónián, Spanyolországon, Európán. Amennyit ő akkor tudott a
világról, az mind benne van.

› Távolról szemlélve ma inkább a katalán
autonómia jelképének tűnik.
A most terítéken lévő autonómia kérdése
is egészen másképpen látszik Magyarországról nézve. Éppen akkor érkeztünk
oda, amikor az úgynevezett kampány két
hete kezdődött. Innen nézve sokkal inkább egy függetlenségi mozgalomnak tűnik. A katalánokkal beszélgetve azonban
az derült ki, hogy csak bizonyos dolgokban szeretnének nagyobb önállóságot, de
nem úgy akarnak szuverén országot, ahogyan ezt mi gondoljuk. Elmondták, hogy
hol szenved csorbát még mindig a katalán nemzet érdeke. Ha ezt rendbe tennék
a spanyolok, akkor nekik szinte nem is
lenne semmi problémájuk. Az is kiderült,
hogy a baszkoknak sokkal nagyobb az

Azt, hogy hol, mikor, mit építettek az emberek, szerintem alapvetően az időjárás
határozta meg. Nem véletlen, hogy délen
a cölöpház, míg északon a menedékjelleg
(barlang) alakult ki. Ezek szinuszgörbeként vonulnak végig az építészettörténeten. A román kor sokkal inkább a barlang,
míg a gótika a cölöpház jelleget adja.
A klasszikus cölöpház-építészet görög,
míg az egyiptomi építészet sokkal inkább menedék jellegű. Mezei Árpád művészettörténész írt erről nagyon sokat.
Utazásaim során erre alapozom megfigyeléseimet. Az Atlanti-óceán partján
ereszkedtünk le: Bretagne, Aquitania,
Gascogne, Francia Baszkföld – ez ugyanaz a kultúra egészen Galíciáig. Itt a
nyelvben, zenében és az építészetben
abszolút felfedezhető a hasonlóság.
A homlokzati arányok, az építési anyagok gyakorlatilag ugyanazok 2000 km
hosszan. És akkor hirtelen elindulsz Barcelona felé a kopár spanyol felvidéken,
ami egy egészen más világ. Katalóniát
azonban nem tudom összefüggésbe hozni ezzel a baszk–breton galíciai vonallal.
A beszélt nyelvek közül a katalán áll a
legközelebb a latinhoz, átmenet a spanyol és a francia között.

› Mit tapasztaltál utazásod során a mai
építészettel kapcsolatban?
A környezettudatosság, a geológiai lábnyom terén sokkal előrébb tart a gondolkodás mind a franciáknál, mind a
spanyoloknál, mint nálunk − még az átlagembernél is, nemhogy az építészeknél. Rennes mellett, egy kisvárosban
gyakorlatilag a lakosság – nem a testület vagy a polgármester − fogja eldönteni, hogy leválik-e teljesen az összes

függő hálózatról vagy sem. Ennek ott
megvannak a műszaki feltételei. Ettől
mi fényévnyire vagyunk…

› Ezt az autonómiát milyen módszerekkel
képzelik el? Napelemmel?
Napelemmel, de nem önállóan, hanem
központilag telepített módon. A településnek egy önálló, saját energiabázisa
lenne. Olyat is láttam, hogy bizonyos helyeken nem csinálnak aszfaltozott utakat,
ezzel párhuzamosan megtiltják az autóbehajtást, a határvonalon pedig garázsokat építenek, ahonnan kerékpáron vagy
gyalog folytathatják útjukat. Kiszámolták
ugyanis, hogy az aszfaltozott útburkolaton sokkal intenzívebben folyik el az
esővíz, sokkal koncentráltabban jelenik
meg, és nem lehet olyan jól kezelni, mint
ahogy elszivárog egy murvás útról. De
ennek az a feltétele, hogy ne járjon rajta
rengeteg autó. Az ilyen tervekre – melyeket Bernard készít például – pedig anyagi
forrást biztosítanak, miközben mi mindent bőszen aszfaltozunk! Ez a folyamat
hasonló ahhoz, hogy Katalónia függetlenedni akar, csak az egyik mikro-, a másik
meg makroszinten akar leválni valamiről.
A jövő az, hogy egyre inkább önellátóvá
váljon minden, és ilyen laza, szerves kapcsolat legyen köztük, és ne egy központi
rendszertől függjön. Azt is látom azonban, hogy ebben az építészet még nem
tényező. Nem fontos az épület megjelenése, az arányok, csak a működése. Az
esztétikumot illetően itt még látok problémát, és erről nagyon sokat beszélgettem
Bernard-ral. Azért, hogy jó hőszigetelésed
legyen, nyugodtan tönkreteheted a homlokzatodat. Mert egy új esztétikai kép fog
előjönni. Azokat az esztétikai előképeket,
amelyek megvannak, kezdik elfelejteni az
emberek. Ha űrállomást tervezel, felejtsd
el a gravitációt, mert a súlytalanságban
egy új építészetet kell létrehoznod. Nem
indulhatsz ki a gravitáció által meghatározott építészetből. Tehát lehet, hogy ami itt
ronda, föntről az lesz a szép.

› Amíg te biológiailag nem működsz másként, vagy nem tudsz másként működni,
addig szerintem ez sem tud más lenni.
La Maison Carrée, Nîmes 

Azt mondták Katalóniában, hogy az idősek félnek a szavazástól. Pár éve volt
egy úgynevezett véleménynyilvánító szavazás, ahol mindenféle balhé nélkül a
szavazók 50%-ánál több voksolt a függetlenségre. Ugyanakkor most a spanyol
beavatkozás miatt a szavazás dacból állította fel az embereket. A fiataloknak már
nem számít, hogy független a nemzet, ők
másban gondolkodnak. Nekik a globalizáció sokkal fontosabb, mint nekünk, ráadásul pozitív jövőképet sugall számukra. Nem jobboldal és baloldal lesz a két
főbb politikai tényező a közeljövőben,
hanem az, hogy nemzeti vagy globális-e.
Erre tart az európai politikai hadszíntér
is. A fiatalság a globális egységet a többi
rossz mellett sokkal jobbnak látja. Ehhez
például az Erasmus-program is hozzáteszi a magáét. Hihetetlen, hogy milyen
élet van egy ilyen egyetemen. A fiam Portugáliában tanul, egyedüli magyarként
többek között brazilokkal, kínaiakkal,
észtekkel jön-megy. Fél évig velük van,
utána egészen más emberként jön haza,
ebben biztos vagyok. Hatással lesz rá egy
életre. Engem sokat foglalkoztat, hogy az
építészetben ez hogyan képeződik le, mi
a jövő szerves építészete. Minden átalakulóban van, pillanatok alatt.

› A függetlenséget érzik veszélyben az
idős katalánok?
Igen. A szavazóképes fiatalok használják ugyan a nyelvet, de annyira nem
fontos nekik. Számukra lényegesebb
az álláslehetőség, az utazás lehetősége. A „röghöz kötöttség”, a helyben

lakni fogalma helyébe a rugalmasság
lép. Az USA-ban bevett Tiny House akció (kerekeken guruló minimálotthon)
pestisként terjed Nyugat-Európában.
Csak áram kell hozzá, meg internetkapcsolat. Vannak már digitális nomádok,
azaz fix munkahely nélküli emberek,
akik a laptoppal kimennek a természetbe, és ott dolgoznak. Csak legyen
kapcsolatuk letölteni az anyagokat, elküldeni stb. Most tartottak Barcelona
mellett egy konferenciát.

› Összejöttek egy hajón, és mindenki
nyomkodta a laptopját?
Igen. Amíg a hajó körözött a kikötőben,
mindenki elmondta, hogy ő ezt hogyan
éli meg. Látom a fiatalokon, hogy a
történet hallatán felcsillan a szemük. −
Nem kell nekem se lakás, semmi – mondják −, elindulok egy laptoppal, hátizsákkal, ez az én jövőm, hiszen kapcsolatban
vagyok az egész világgal.

› Talán mi is ilyenek voltunk fiatalokként.
Persze, csak én még haza akartam jönni. Mi röghöz kötöttek voltunk. Az apámék még inkább. Ahogy megyek vissza
az időben, volt, aki a falujából soha ki
sem lépett, és nem is akart volna. Közben Bretagne-ban Bernard képes elmenni egy barátjához 200 kilométert, hogy
együtt vacsorázzanak. Miközben nekem
már Vácra sincs semmi kedvem elautózni
este. Ez szerintem egy nagyon nehezen
leküzdhető dolog, de valami elindult a
világban. A mi gyerekeink ezen a problémán pedig egyszerűen átléptek…

65

IN T ER JÚ ERT SE Y AT T IL ÁVAL
É S ME DG YA S S Z AY PÉ T E R R E L
66

Csóka Balázs

KÖNYVAJÁNLÓ
– F E NN TA R T H AT Ó
É PÍ T É S Z E T

Fenntartható építészet címmel jelent
meg a Terc kiadónál Ertsey Attila és
Medgyasszay Péter könyve, melyet építkezőknek, tervezőknek és a döntéshozóknak szántak, akikből lehet akár későbbi
építtető, vagy tudatos lakásvásárló és
használó is. A legfrissebb ismereteket
foglalja össze a praktikusság igényével,
és egyszerre segít a gyors döntésben és
átfogó tájékozódásban a fenntartható
építéssel összefüggő valamennyi kérdésben – a fogalmak tisztázásától az
építési folyamat utolsó mozzanatáig.
A szerzőkkel Csóka Balázs beszélgetett.

› Ma már Magyarországon is több könyv
jelent meg a környezetbarát építőanyagokról. Miért más, és miben nyújt többet
ez a kiadvány?
Medgyasszay Péter: Akár a vályog, akár
az energiatudatosság témájában eddig
megjelent munkák nem adták meg azt a
széles kitekintést, amit például Pearson
A természetes ház című könyve nyújt. A
mi kiadványunk még ez utóbbihoz képest
is többlettartalommal rendelkezik, tulajdonképpen áttekintésnek mondható. A
gépészeti, települési, közlekedési ajánlások mellett a megvalósításhoz is ad gyakorlati tanácsokat, ismertetve a jelenleg
érvényes szabályozási hátteret.
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Ertsey Attila: Az volt a szándékunk, hogy
a globális összefüggésektől a lokálison
át, egészen a részletekig ismertessük a
témát. Ez egy egységes szemléletet tükröz, amely a megismeréstől egészen a
konkrét cselekvésig segíti az olvasót.
M. P.: Egyfajta szemléletformálás is célunk volt, felsorakoztatva azokat a szempontokat, amelyeket egy megbízónak végig kell gondolnia ahhoz, hogy jó legyen
az alapvetés, melyhez aztán a legjobb
megoldásokat lehet párosítani.
› Milyen kompromisszumokkal jár egy
fenntartható épület építése?
E. A.: Nem többel, mint bármi más. Minden

SUS TAINABLE ARCHITEC TURE – A BOOK RE VIE W
Sustainable Architecture, a book by Attila Ertsey and Péter Medgyasszay, has been recently published by Terc Publishing House. The book is intended to provide
precious insight for builders, planners and laymen who may wish to have their own house built at some point. Focusing on practicality and comprising the entire
process of building, from the definitions to the finishing touches, the authors collect state of the art knowledge to provide a comprehensive picture and help in
making quick decisions in all matters related to sustainable architecture. The interview was conducted by Balázs Csóka.

ház, minden megoldás egyedi. Ebben
csak a gondolkodásra támaszkodhatunk,
amit nem lehet megspórolni. Ha meg a
gondolkodásra támaszkodunk, akkor
mindig lehet találni olyan alternatívákat,
amelyek egy adott helyzetben a lehető
legolcsóbbak, leggazdaságosabbak, és
közben fenntarthatóak is. Ugyanakkor
az emberek általában „tuti” recepteket,
kész válaszokat szeretnének hallani,
ilyen azonban az építészetben sincs.
M. P.: Szerintem nincs definiálható határ,
csak egy csúszka van. Vajon mi az a pont,
ahol már fenntartható vagy öko valami?
Attól, hogy becsukod az ablakot, hogy
két- vagy háromrétegű az üvegezés, vagy
az, hogy odafigyelsz az anyagokra, odafigyelsz a gépészetre? Itt nincs éles határ,
ráadásul valamilyen szinten már jogszabály is előírja az energiatudatosságot.
Az azonban, hogy meddig mész el ebben
a környezetileg tiszta gondolkodásban,
igen változó. Bizonyos, hogy valahol
kompromisszumot kell kötni, mert ha egy
teljesen tiszta képletet akarsz létrehozni, az egyrészt iszonyatosan drága, másrészt rengeteg pluszmunkát feltételez.
E. A.: Van azonban egy objektív mérce,
amin a létünk múlik: vagy sikerül fenntartható pályára átállnunk, vagy egy globális
környezeti katasztrófába torkollunk. Ez
evidens, és innentől nem pénzkérdés.
M. P.: Igen, efelé megyünk, de szerintem
még nem tartunk itt.
E. A.: Optimista vagy, én tizenöt évet
mondok.
M. P.: Mármint ott nem tartunk, hogy
széles körben elértük volna ezt a környezetbarát optimumot, mert ahhoz egy
adott erőforráskorláton belül kellene maradnunk. Ehhez a meglévő erőforrásokat
kellene használnunk, de ettől az említett
csúszka állása és a jogszabályilag is kötelező szintje még nagyon távol van.

› Tizenöt év múlva kiderül. Azt örömmel
láttam, hogy alternatívákat kínáltok a
különböző hőszigetelési megoldásokra,
reagáltok az érvényes szabályozásra.
Mennyire tartjátok jónak a jelenlegi energetikai szabályozást, illetve mennyire
látjátok olyannak, ami a fenntartható

építészet igényére reagál, vagy efelé tereli a megrendelőket? Néhány éve még
abban reménykedtünk, hogy az új energetikai előírások akceptálni fogják a környezetbarát anyagok, például a vályog
vagy a szalma felhasználását.
E. A.: Itt még nem tart a szabályozás.
A britek viszont igen, mert a Zero Carbon
Britain célkitűzés 2030-ra vonatkozik.
A teljes életciklus és a karbonlábnyomszámítás Magyarországon még ismeretlen műfaj, ott viszont erre szakosodott
építészek művelik. Tőlük származik az a
sarkalatos megállapítás, miszerint hiba
csak azzal foglalkoznunk, hogy az épületműködtetés környezetterhelését mérsékeljük, és átállítsuk 100%-os megújuló
energiára. Ha az építőanyagok beépített
energiatartalmát kezdjük el vizsgálni,
ami már rögtön a tervezés kezdetén döntésekben nyilvánul meg, akkor nagyobb
környezeti hasznot tudunk produkálni,
vagyis kisebb környezetterhelést, mint
csak a működtetésre fókuszálva. Ebben
a szemléletben az építőanyagok kitermelése, legyártása, szállítása mind releváns
tényező. Ezeknek az összes életciklusra
vonatkozó környezeti hatásával többet
lehet spórolni, mint ha csak az épületműködtetéssel foglalkozunk. Magyarországon azonban sajnos csak ez utóbbival törődünk. Kérdés, hogy ez jó-e. Én a
hazai rendszert túlszabályozottnak gondolom egyfelől, másfelől vannak, akikre
csak a kényszer hat.
M. P.: Pár évvel ezelőtt ezeket végigszámoltam, és arra jutottam, hogy ha csak
az üzemeltetéssel foglalkozom, a létesítéssel nem, akkor a 2007-es szabályozás
szerint 1 egységnyi előállítási energiaköltséghez 4 egységnyi üzemeltetési költség tartozik egy 80 éves élettartam alatt.
Tehát sokkal jelentősebb az üzemeltetés energiaköltsége, környezeti hatása.
Ha ezt energiatudatos szemlélettel csökkentjük, akkor mondjuk 1 : 2,5. Ha viszont
passzív háznál növeljük a bevitt energiamennyiséget, és tovább csökkentjük
az energia üzemeltetését, akkor 1 : 1 körüli szintre lehet lemenni. Ez esetben azonban egyre fontosabb lesz, hogy az az 1
miből van. Tévút, hogy a nagyon jelentős

és viszonylag egyszerűen csökkenthető
környezetterhelést, az üzemeltetést el
kell engedni azért, hogy az elején valami
jó értéket kapjunk. Éppen a vályogház,
vagy például Gyűrűfű nagyon ökologikus, teljesen tiszta építkezés, ugyanakkor mintegy ötször-hatszor annyi
energiát használ, mint egy szalmás ház.
A Kárpát-medencében kialakult – tulajdonképpen fogyó, de azért még mindig
elég jelentős − népsűrűséget tekintve
nem megengedhető, hogy ne fókuszáljunk a használatra. Nem lehet annyit
jóváírni az előállításnál lévő nyereségeknél, mint amennyit az üzemeltetésnél
lévő veszteségek jelentenek.

› A szabályozás terén miben látnátok azt
az irányt, ami segítené ezt a fenntartható építészetet? A vályognak is volt
előszabványa 2012-ben, de ez lejárt. Gyakorlatilag nincs érvényes, a hatóságokra
is kötelező szabályozás. Hogy lehetne a
környezetbarát vályog-, szalmaépítészetet segíteni a szabályozás oldaláról?
M. P.: Sajnos 2003 és 2013 között a
lobbiérdekeknek megfelelően szinte ellehetetlenült a fenntartható építés. Erre a
rossz gyakorlatra a Magyar Építész Kamara a lehetőségeihez mérten reagált,
megpróbálva megakadályozni ezt a káros
folyamatot. Reménykeltő, hogy jelenleg
30 műszaki irányelv kidolgozása zajlik
– például a vályog, a szalma és a nád
használatára −, melyhez egyfajta műszaki segédlet is készül a jövő év elejéig.
Ez valamiféle közös nevező lehet a hatóság, az építész és a megrendelő között,
és elősegítheti azt, hogy ezek elismert
technológiák legyenek.

› Ez kinek a megbízásából készül?
M. P.: Valamelyik minisztérium a megbízó,
amely átadta a feladatot a Lechner Tudásközpontnak. Innen az ÉMI-hez került,
az ÉMI pedig olyan munkacsoportokat
szervez, amelyek egyikében például én is
részt vehetek.

› Ezek szabványok lesznek?
M. P.: Nem, műszaki előírás. Az én értelmezésemben a szakkönyvek, szabvá-
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nyok, a jogszabályok egyfajta logikus
összefoglalását tartalmazza majd, amit
érdemes használni.
E. A.: Az a kérdés, hogy a hatóság akceptálja-e, ha majd erre hivatkozunk. Remélhetőleg igen.

› Itt a problémát a tartószerkezeti jelleg
adja, a tűzvédelemről nem is beszélve.
E. A.: A szabályozást túl bürokratikusnak
érzem. Nem hagy mozgásteret abban,
hogy ha egy épület egyik szerkezeti eleme
gyengébb, akkor mással kompenzálhassa a tervező. Adott esetben például ez a
helyzet az olyan épületeknél, amelyeknek
a mértékadó energiaigénye nem a fűtés,
hanem a hűtés. Ott is ugyanúgy előírja a
hőszigetelést, pedig ez esetben mindegy
lenne. Ilyen helyzetekben a kreativitásnak
lehetne teret engedni, annak, hogy milyen
megoldású szerkezetet tud az ember kitalálni. A hő tehetetlensége olyan, hogy a
nappali-éjszakai hőingadozásokat föl lehet használni arra, hogy az az épületenergia mérlegében segítsen. Nem mondható
ki, hogy mindenre 20 centiméter hőszigetelés kell, hiszen ha bent keletkezik hő,
akkor az benn is marad… Kezeljük egymást végre felnőttként! Az értelem mentén próbáljunk afelé menni, hogy mi jó az
építtetőnek, a környezetnek meg nekem.
A kényszereknek idővel oldódniuk kellene.

› A településrendezés is aktuálisan a viselkedési kódex irányába megy. Egy épületszerkezetes konferencián az egyik legnevesebb itthoni szakértő, egyetemi tanár
előadó zárta azzal a kérdéssel az előadását, hogy gondolkozzunk el rajta: vajon
a szabványok sarkallják fejlesztésekre
a gyártókat, vagy a gyártók fejlesztései
„inspirálják” a szabályozást? Van egy
olyan érzésem, hogy legtöbbször a gyártók
a fenntartható építészet címszót is csak
profitmaximalizálásra használják.
E. A.: Az építőanyag-gyártóknak természetesen vannak érdekeik. Azokat csak
jogszabállyal tudod kordában tartani. Ez
tény. Ez az oka annak, hogy a tervezőnek
az építtető bizalmi emberének kell lennie, aki nem az ellenérdekelt felek érdekeit nézi, hanem az építtetőét.
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M. P.: Szerintem mindenképpen szük-

M. P.: Van feladatunk és felelőssé-

ség lenne ilyen kommunikációra, mert
a jó házhoz jó tervező, jó megrendelő
és jó kivitelező egyaránt szükséges.
Ha bármelyik hiányzik a háromból,
akkor az nem jön létre. Fontos, hogy
a megrendelők is tudatosak legyenek,
és megfelelő felkészültséggel, rálátással rendelkezzenek – ez meglátszik
a megépült ház minőségén. Jó lenne, ha nem kellene azon vitatkozni,
hogy a mediterrán épület miért nem
ide való. Hogy legalább ugyanazon a
nyelven tudjunk beszélni.

günk ebben a világban. Mindenkinek
más és más területen, léptékben. Ha
építtetők vagyunk, akár kis vagy nagy
házat építünk − rombolunk vagy építünk. Nem mindegy azonban, hogy
mekkora ez a rombolás.

› Miért érdemes ma fenntartható épületeket építeni?

› Ennek a könyvnek talán az a legnagyobb
előnye, hogy segíti a szakkifejezések értelmezését, ezáltal érthetővé válnak a
különböző szerkezetek és technológiák.
Így nem csak elvi síkon érinti a témát.
M. P.: Szerzőként nagy nehézséget jelentett

lógiák, végül a jó gyakorlatok, tehát a
példák. Ez volt a mankó a könyvnél is: mi
a fenntarthatóság, ehhez milyen anyagokat, technológiákat használhatunk.
Mellettük állnak a megvalósult példák,
amelyeket elemeztünk.

megtalálni az egyensúlyt a tartalomban: ha
csak két mondatot írok, akkor nem mondok
semmit, ha meg belemélyedek, akkor szinte
nincs tartalmi korlát. Ebben elsősorban a
tapasztalat segített minket.
E. A.: Dolgoztam egy nemzetközi munkacsoportban, ahol a fenntartható építészet oktatásáról volt szó. Ezt ott mindig
egy hármas rendszerben vizsgáltuk: voltak az elvek, majd a technikák, techno-

› Izgalmas volna erről a témáról nemcsak
szakembereknek, hanem a hétköznapi
felhasználók számára is műsorokat készíteni, konferenciákat tartani. Ebben
a kommunikációban nagy segítség ez a
könyv, mert az építtetőben felmerülő kérdéseken keresztül mutatja be az egyes
építőanyagokat, rendszereket, azok előnyeit és hátrányait.

E. A.: A fenntartható ház építésében az
a törekvés rejlik, hogy helyreállítsuk az
egyensúlyt ember és természet, ember
és társadalom között. Ez materiális,
lebutított formája annak a valóságos
célnak, amit az égi és a földi történések közti összefüggés helyreállításának,
azaz harmóniának nevezünk. A pontos
válaszhoz a fenntarthatóság tartalmá-

val kell tisztába kerülni. Van ökológiai
fenntarthatóság? Erre a válasz, hogy
az emberiség nem fenntartható erőforrás-használatot folytat, ami 2030 körül
elkerülhetetlen ökológiai katasztrófába torkollik. Hogy túléljük, vagy hogy
a katasztrófa mértékét mérsékeljük, át
kell térnünk egy fenntartható erőforrás-használatra, mégpedig azonnal. Az
idő elfogyott. Erre pedig a létező legoptimistább forgatókönyvek szerint is
leghamarabb 2040−2050 körül kerülhet sor. Tehát elkéstünk. Van gazdasági
fenntarthatóság. Ez azt jelenti, hogy a
fenntartható megoldásokra való áttérés költségeit csak életciklus-szemlélet
mentén lehet kalkulálni, nem rövid távú
gazdasági érdekek és banki hitelezési
szempontok alapján. És van egy szociális fenntarthatóság. Ami a külső világban ökológiai katasztrófaként jelenik
meg, az a társadalmon belül szociális
katasztrófaként, egy közelgő háborús
krízisként. Ezt a jövedelmi olló nyílása
jelzi: csillagászati jövedelmek a tőketulajdonosok oldalán, és növekvő nélkülözés a másik oldalon. Minderre egy
paradigmaváltás a válasz, amely tekintetbe veszi az emberiség rendelkezésére
álló erőforrásokat − a természeti alapokat −, és alapjaiban reformálja meg a
gazdaságot. Azaz helyreállítja a gazdaság eredendő feladatát, ami nem más,
mint az emberi szükségletek kielégítése.
Továbbá megszünteti a pénz, a munka
és a tulajdon (föld, termelőeszközök,
tőke) áru jellegét, és egy új tőke- és
értékfogalom alapján megreformálja
a jövedelemképzést. Ez kizárólag a társadalomnak mint magasabb rendű organizmusnak a felismerése alapján lehetséges. Ennek belső törvényszerűségeit
Rudolf Steiner nevezte meg a szociális
organizmus hármas tagozódásáról szóló írásaiban. A változást nem lehet várni sem az államtól, sem a nagytőkétől,
csak a szabad individualitásoktól. Ez
egy önigazgató társadalom születését
jelenti, mely a fenti mindhárom aspektust teljesíti. A felismerés késlekedése
azonban a katasztrófák szükségszerű
bekövetkeztét fogja hozni.

E L S Ő K Ö Z É P - E U R Ó P A I VÁ LY O G É P Í T É S Z E T I
F E S Z T I VÁ L O S Z K Ó N
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Radev Gergő | Fotó: Balogh Viktória
A vályogépítészet külföldön egy fejlődő, támogatott kísérleti terület, melynek újabb és újabb felhasználási módjai
bukkannak fel. A hazai felhozatalt nézve
többen foglalkoznak a téma egyik-másik szegmensével, általában egymástól
függetlenül, kevés tapasztalatcserével.
Csapatunk, a SÁRKOLLEKTÍVA munkásságának nagy hányada ezen terület kutatása, fejlesztése és népszerűsítése. Hálózatos kapcsolatrendszert igyekszünk
kiépíteni a szakemberekkel – tervezőkkel, kivitelezőkkel és az autodidakta vályogosmesterekkel −, hiszen nem
akarunk mindent újrakezdeni, hanem a
fonalat felvéve ápolni és folytatni szeretnénk ezt a típusú építéskultúrát. A hazai
vályogházállomány fenntarthatósága és
új vályogépületek születése foglalkoztat
bennünket, ami párosul a vidék fejlesztésével és a lakosság megszólításával.
Célunk a tévhitek és a vályogtól való
alaptalan félelmek eloszlatása, előnyeinek népszerűsítése. Nehéz feladat ez az
ÉMI-minősítés és a hivatalos eljárások
útvesztőjében, de fontos, hogy ne csak
az építtetők, hanem a kivitelezők is tisztában legyenek az előnyökkel és az alkalmazás szabályaival.
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Az idén elérkezettnek láttuk az időt, hogy
egy újabb nagy fába vágjuk a fejszénket,
és szervezzünk (Bakos Judit Piroskával
és Bihari Ádámmal) egy vályogos szakértő gárdát tömörítő eseményt, melyet
REGIO EARTH-nek kereszteltünk el.
REGIO – mint térségre vonatkozó, EARTH
– mint az alapanyag, maga a föld. Az idén
Magyarország vályogos kultúrájáé volt a
főszerep, de jövőre a tervek szerint Romániában megy végbe ugyanez. Hisszük,
hogy szükség van a közös gondolkodásra és tapasztalatcserére, melyet aztán
magabiztosan tudunk képviselni szakmaként. Ez a kommunikáció természetesen nem országhatárokhoz kötött, ezért
lett a REGIO EARTH vándorfesztivál.
Csak ebből születhet egységes irány,
mely pontot tehet a jelenleg is tartó homályos hivatalos engedélyezésekre és
szakszerűtlen felújításokra.
Maga a fesztivál egy másik, nagyobb látogatottságú fesztivál előeseményeként valósulhatott meg. Nevesítve: a Gyüttment
Fesztivállal egybekötve. Ezt az alkalmat
is kihasználjuk, hogy éljünk a hála kifejezésének lehetőségével. Egy másik lelkes
csapattal dolgozhattunk, amely nagyban
segítette egy új eseménycsokor megszü-

letését. A rendezvény Oszkón valósult
meg, természeti környezetben, a Hegypásztor Kör Egyesület birtokain.
A fesztivál a jelenlegi szakmai érdekességekre koncentrált. Az előadók 30-30 percet kaptak, hogy beszámolójukkal felkeltsék a figyelmet. Sok jó könyv, internetes
honlap érhető el magyarul, miáltal szakszerű tudást szerezhetünk, amit azonban
nehéz a gyakorlatba átültetni. Mi az élőszó és a jelenlét előnyeit kihasználva arra
szándékoztuk irányítani a figyelmet, ami
a könyvekből kimaradt, ami csak a közvetlen gyakorlat által érthető meg.
Kivitelezők, egyetemi tanárok, építőanyag-forgalmazók mutatkoztak be, és
mutattak be egy-egy érdekes témakört.
Ez volt a délelőtti program. Konzultációsbeszélgetős ebédszünet után mindenki
felvette a „játszós” ruháját, kezdődtek a
gyakorlati foglalkozások. Az idő nem volt
ideális, a kíváncsiság és a tanulási vágy
mégis bekényszerítette az embereket a
taposógödörbe. Készült rakott sárfal,
vályogtégla, paticsfal mogyoróvesszős
fonással együtt, többféle tapasztás és
zsúpfal is. Az elsődleges cél az anyagismeret átadása és a munkafolyamatok
bemutatása volt. A gyakorlati foglalkozások egy kis épületen zajlottak, amely
a Földtől-Falig művészeti projekt részét
képezi. Ezt az épületet filmezi Gyenis Tibor és csapata. Az alkotás premierje 2018
januárjában lesz látható a Ludwig Múzeumban. A film egyébként a természetes
anyagú épület életciklusát mutatja be
egyedi szemszögből.
A fesztiválon körülbelül hatvanan vettünk
részt (annak ellenére, hogy Budapesttől
240 km-re, teljesen önerőből szerveződött). Az előadók (Alina Negru, Alessandro
Serra, Gáspár János, dr. Lányi Erzsébet,
Etienne Samin, Radev Gergő, Buhari Ádám,
Major Attila, Pók Péter, Bognár Melinda,
Bíró Péter, Szentgróti Pál, Révész Gabriella,
O. Csicsely Ágnes, Vati Vivien, Barna Gergely P.) között szerepelt francia, Japánban
élő magyar, román és olasz is. Ezáltal a
résztvevők kompakt elméleti és gyakorlati
tudást is kaptak a jelenleg elérhető vályogos területekről. Megismerhették egymást
szakértők, kivitelezők és megrendelők.
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TERVE ZZ A TERMÉSZE T TEL!
ÖKO HOME E XPO
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Szöveg, fotó: Bíró Péter
Szeretnénk ezt az irányt a jövőben is erősíteni, és további rendezvényeket szervezni
a természetes anyagú építéskultúra kapcsolatrendszerének erősítésére. A teljes
előadásanyag felvételre került, melyet mindenki számára elérhetővé teszünk a feldolgozás után. Célunk, hogy az itt felhalmozott tudás minél több emberhez jusson el.
A témával kapcsolatban frissülő információkat a SÁRKOLLEKTÍVA közösségi oldalán
talál a Tisztelt Olvasó.
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Nagy érdeklődés előzte meg az idei
ökoépítészeti szakmai konferenciát és
kiállítást. A Bercel kastélyban megrendezett eseményen közel száz fő vett részt.
Az előadók között öt külföldi szaktekintély és a legjobb hazai ökoépítészek szerepeltek. Elsőként prof. Peter Schmid
ökoépítésznek köszönhetően megismerkedhettünk az épületbiológiával, és
az egészséges épületek tervezéséhez
szükséges szempontrendszerrel. Prof.
dr. Christof Ziegert Európában a legelismertebb vályogépítészeti szakember.
A professzor bemutatta nekünk, hogyan
használják Németországban a vályogot,
milyen vályogépítészeti rendszereket
alkalmaznaknak, és azt is, mitől vált Németországban a vályog a legkeresettebb
öko építőanyaggá. Dr. Medgyasszay
Péter, számos vályog- és ökoépítészettel
kapcsolatos könyv szerzője, egyetemi
oktató a különböző vályogépítészeti
technológiákról, és az új vályogházaknál is teljesíthető legszigorúbb energetikai elvárások mikéntjéről tartott előadást. Csóka Balázs építész válogatott
referenciáin – például az Év vályogháza
pályázat első helyezett pilisszentléleki
családi házon − keresztül mutatta be a
vályogépületek felújításának lépéseit,
esetleges buktatóit. Jasmine Blaschek
osztrák építész, vályogkutató előadásából a magyarországi és ausztriai vályogépítészet hasonlóságait és különbségeit
ismerhettük meg. Prof. Kistelegdi István egyenesen Svédországból érkezett a
konferenciára. A svédországi nemzetközi
aktívház-konferencián az ő pályázatát
(ami egyébként saját lakóháza, és az ország első, felújításból kialakított aktív
háza) választották Európa legjobb projektjének. Szimulált építészet című előadásából megtudhattuk, hogy csapatával
együtt már a tervezőasztalról nagy pontossággal meg tudják mondani az adott
épület energiafelhasználását, ezáltal optimalizálni tudják az üzemeltetési költségeket is. Az aktív háznál nagy hangsúlyt
fektetnek a környezetbarát építőanyagok
használatára, és a bent lakók maximális
lakókomfortjára. A rendezvény szakmai
védnöke a Magyar Környezettudatos

Építés Egyesülete a HuGBC részéről.
Ertsey Attila építész előadásából megtudhattuk, hogyan építhető közművektől
független autonóm ház, és milyen magyarországi példák vannak erre. Beleznay
Éva, Budapest volt főépítésze beszámolt
arról, milyen szempontokat kell figyelembe venni az épületek tervezésénél ahhoz,
hogy segítsék az emberi egészséget, a jó
közérzetet és viselkedést. A napot Igaz
Titusz építész előadása zárta, aki a szalmabálás építkezésről tartott érdekes
előadást. Bemutatott egy saját fejlesztésű szalmapaneles építési technológiát,
melynek köszönhetően még gyorsabban
és könnyebben épülhetnek akár passzív
házak is. A konferencia második napja
főként a gyakorlaté és a kiállítóké volt.
Thomas Dimov svájci építész faipari
mérnökökkel, épületbiológusokkal és
építészekkel együtt kifejlesztett egészséges házat, illetve falszerkezetet mutatott be. Ezt követően az elektroszmog
elleni védelemről, majd a KÖSZI–TRADE
jóvoltából a kenderbeton építési technológiáról és az első Magyar Kenderházról
kaptunk összefoglalót. Ezt követően gyakorlati workshopok és műhelymunkák
zajlottak. Helyben készített vályogból
tapasztottak és készítettek kézi és gépi
vályogtéglát. Biró Árpád vályogépítő
kézműves vályogházak felújításáról szóló
műhelymunkája zárta a napot.
Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy
a külföldi vendégelőadók elismeréssel nyilatkoztak a rendezvényről. Prof. dr. Ziegert
szerint „Magyarország újra felkerült az
európai vályogépítészeti térképre”. A konferencián jelentették be, hogy 2018-ban

Bercelen, a Bercel Valley részeként létrejön az Ökoépítészeti Oktatási Központ,
mely az Európai Vályogépítészeti Oktatási
Központ (http://www.earthbuilding.eu/),
magyarországi képviselete. Németországban sikeresen elvégeztük az oktatóknak szánt továbbképzést, így a
németországi ECVET rendszerben kidolgozott hat modul teljes anyagát oktathatjuk majd. Az általunk kiadott bizonyítványok Európában is elismertek
lesznek. Külön öröm számunkra, hogy
az élő magyar vályoglexikon, Biró Árpád
(aki tizenöt éve Németországban él és
dolgozik), többek között a Leonardo da
Vinci-projekt keretein belül megvalósult
vályogépítészeti tankönyv társszerzője,
műemlékvédelmi díjjal kitüntetett vályogos kézműves, kőműves és festőmester
− mint a képzőintézet egyik ötletgazdája −, jövő évtől hazaköltözve irányítja a
képzéseket. A képzőintézet fő célkitűzése, hogy megismertesse a jövő szakembereivel a természetes építőanyagokban rejlő lehetőségeket. Nem mindegy
ugyanis, hogy egy adott épület ökológiai lábnyoma mekkora, mint ahogyan
az is nagyon fontos, hogy egészségünkre ártalmatlan anyagok épüljenek be lakóépületeinkbe, középületeinkbe. Így hangsúlyosan kívánunk
foglalkozni a különböző természetes
hőszigetelésekkel, szárazépítészeti rendszerekkel, vályogos felületfűtésekkel
és belső oldali hőszigeteléssel. A résztvevőknek lehetőséget kínálunk a
megszerzett tudás elmélyítésére három-négy hónapos külföldi gyakorlati
munkavégzés formájában Ausztriában
és Németországban.

A Teleki Alapítvány kétségkívül legjelentősebb tevékenysége a határainkon túli
magyar vonatkozású épített örökség kutatását, dokumentálását és felújítását célzó kormányzati programok megszervezése
és lebonyolítása. Ezek közül is kiemelkedik a 2015-ben indított Rómer Flóris Terv,
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amelynek keretében 2016-ban közel 100
kárpát-medencei műemléken kezdődtek
állagmegóvási, felújítási munkálatok.

K a já nt ó 

Szöveg: Nagy Gábor

Mosolygós péntek reggel. A szokott
helyen, a Műcsarnok melletti parkolóban gyülekezünk. Az indulás mindig ismétlődő történései, az autóval érkezők
parkolása, a buszban a stratégiai helyek
elfoglalása, az utolsó ember megvárása.
Aztán úgy meglódulunk, hogy meg se
állunk a határig. Itt egy kis veszteglés
az újabb uniós szabályozás miatt. Kicsit furcsa a kilépéskori szigorúság és a
belépéskori engedékenység, de hát ez a
fordítottság jellemzi a mostani Európát.
Kajántó az első állomás, aminek mindig
nagyon örül a társaság, mert végre kiszállhat a fogságos buszból. És mindig
örül az ember, ha kedvesen fogadják. Itt
megérezhettük a csendes, visszafogott,
szeretetteljes fogadtatás gyönyörűségét. Szépen beültünk a templompadokba, és a karizmatikus Jakab Gábor
plébános úr mesélt a múltról. Megtudtuk, hogy a régmúltban Kaján földesura
megvásárolta a szomszédos Tiborcfalva
halászfaluját, ahol volt egy nagy tó. Így
lett a település neve Kajántó. Aztán
bencések, jezsuiták, ferencesek. A múlt,
a közelmúlt küzdelmei. És amikor a mához ért az elbeszélés, akkor a jövőre 80
éves plébános szemében megjelent az
élet csillogása, mondván: fiatal családok
költöztek ide, tizennyolc gyerekkel. Feléled az, ami már múlni látszott.
Guttmann Szabolcs, a kiváló főépítész
folytatta a beszámolót. A feladatok
sorolása mellett kiemelte a templom
szentélyében látható csodát, a középkor tudását mutató kőstallumot, amely
zavarba ejtő teljességgel maradt meg.
Mert zavarba jövünk, ha egy ép, egy eredeti ép, vagy megújított műemléket látunk. A romokhoz, a romos épületekhez
vagyunk vagy lettünk hozzászoktatva,
így hozta a történelem, meg a hivatalos
műemléki felfogás. Itt nem kell semmiféle tudományos okoskodás. Itt csak nézni kell és örülni, hogy ilyen is van.
Végezetül a plébános úr arra kért, mondjunk el egy imát, nemzeti imádságunkat. Soha ilyen szívszorító akusztikával
a Himnuszt még nem énekeltem, még
nem hallottam. És amikor a lelkünk már
csordultig volt, a plébános úr fokozta a
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A Diószegi László által igazgatott alapítvány az 1999 és 2016 közötti időszakban
hozzávetőlegesen 450 műemléken tevékenykedett (Országépítő 2017/1), melyből
több, mint húsz teljes körű felújítás volt.

KALOTASZEG,
MEZŐSÉG
A Te l e k i L á s z l ó A l a p ít v á n y
utazó konferenciája

szinte fokozhatatlant, mondván, énekeljük el az utolsó strófát is, majd ő előénekli a sorokat. Furcsán, szaggatottan
hangzott az ének, mintegy visszarántva
a jelenlévőket az első strófa szomorkás
bizakodásából a valóság szomorkodásába. Magyar földünk szaggatottsága,
szétszakítottsága sírt fel a százados
falak között. Mintha tanulmányutunk,
utazó konferenciánk első állomásán már
a végszót is megkaptuk volna.
Csomafája. Kalotaszeg és Mezőség határán vagyunk. Nagyon megcsappant
itt a magyarság. A cinterem, a templom
körüli temetőkert restaurált kapujában
gyönyörködünk.Kedves kis megvendégelés. Üdítő, kávé, sütemény. Itt volt a gyülekezet fele. Négy helybéli. És itt fogal-

mazódott meg az első nagy kérdés: kell-e,
lehet-e támogatni az élet utolsó szakaszába érkezett gyülekezet templomát?
Nyilván kellene, csak a lehetőségek végesek. Szembe kell néznünk azzal, hogy
nemcsak a műemlékeket kell megvédeni,
hanem az életet is, és ott, ahol lehet.
Bodok. A templom első említése a 14.
század első feléből való. Falképeit Kiss
Lóránd restaurátor mutatja be, előadása igen nagy segítség, mert ő azt is látja,

amit mi nem. A szentélybe utólag karzatot építettek az akkori növekvő gyülekezet miatt, és az most eltakarja a feltárt
falképeket. Sajnálatos realitás, hogy
a jelenlegi, fogyó gyülekezet már nem
igényli ezt a bővítést, így nincs valóságos igény a fenntartására. Azaz bontható. De így legalább lehetőség nyílik a
falképek teljes bemutatására.
Megérkezünk Válaszútra. Többen összenézünk, hiszen voltunk mi már itt nem
is olyan régen a Teleki Alapítvány révén.
Aztán kiderül, hogy a nem is olyan régen
bizony már nyolc éve volt.
A második napon, átbuszozva a napfényben fürdő, a zöld különböző árnyalataiban pompázó mezőségi tájon,

és az azt megzavaró települések építészeti kavalkádján, Somkerék református templomához közelítünk. Fehér falak, fazsindely. A megőrzött idő. Erdély
egyik legszebb temploma. Építését az
1200-as években kezdték, 1333-ban már
a felépült templomot említik. Az 1661-es
török dúlás teljes pusztulást hozott. Aztán a kurucok meg a labancok. Az újjáépítés során 1716-ra készül el a torony,
a gyönyörű belső berendezés, a festett
kazettás mennyezet, az úrasztala, a szóK a já nt ó 

Farnas 

Kajántó 
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székkorona, valamint a nyugati oldalon
lévő festett karzat, idősebb Umling Lőrinc munkája, 1761-es saját kezű dátumozással. Ezer főből kétszáz magyar. A
90-es években kivándorolt a magyar ifjúság. Iskola már nincs, az óvodában három
gyerek. Beírunk tízet-tizenkettőt, hogy
tartsuk, amíg lehet − mondja a lelkész.
Kiszsolna a következő állomás, amelynek történetét két részben szeretném
elmondani. Az első rész az előtörténet,
amit bizonyosan sokan ismernek. Az alig
négyszáz fős evangélikus szász közösség 1944-ben, hátrahagyván templomát
és mindenét, Ausztriába és Németországba menekült. A háború után néhány
család visszaköltözött, de ez nem tudta
megakadályozni az egyházközség 1976os feloszlását. A használaton kívül maradt templom egy ideig még viszonylag
jó állapotban állt, de a kilencvenes években hajóboltozata beomlott, és a pusztulás megindult. Az evangélikus időszak
meszelései is kezdtek lepotyogni, és
előbukkant egy középkori freskófestés,
amiről kiderült, hogy ez nem más, mint
Giotto római Navicella-mozaikjának
másolata. A tanítványok hajójához közeledő, vízen járó Krisztus kimenti a habokból Pétert. Egy pusztuló, különleges
érték. A mesében szokott történni, hogy
megjelenik valaki, aki előreviszi a dolgokat, természetesen mesébe illő módon.
Kollár Tibor volt az az ember, aki úgy
gondolta, hogy talán a lehetetlen is lehetséges, de csak különleges, azaz meseszerű módon. Megkereste az ország
kirakatcsapata, a nagybányai női kézilabdaklub holland válogatottját, Lois
Abbingh-t, kérdezvén, vállalná-e, hogy
örökbefogadója legyen ennek a templomnak? Vállalta, miután egy edzés után
autóba ültek, és megnézték a templo-
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mot. Erről értesítették a sajtót, meglepetésre jött a megyei tanács elnökének
meghívása a tanácsházára. Akkor volt az
önkormányzati választások kampánya.
És ott − bizonyosan az illusztris holland
válogatott jelenléte, meg a kampány különleges helyzete és a remélt szavazatszám növelése miatt − a polgármester
kijelentette: a romot megyei tulajdonba
veszik, és a magyar támogatás összegének megfelelő forrást bocsátanak rendelkezésre. Ezt követően Puskás Imre, akkor
még helyettes államtitkár, helyszíni sajtóbejárást hirdetett meg, bejelentette a
magyar segítséget, megteremtve ezzel az
életben maradás lehetőségét.

A második rész a meglepetés. Nem akartam hinni a fülemnek, amikor mondták,
az ebéd, a fogadás Kiszsolnán lesz a
polgármester úr jóvoltából. Hát, ha ez
van a programban, akkor ez van. Először azért megnéztük a helyszínt, ahol
a beállványozott szentélyben semmit
sem lehetett látni, így mondhatnám, mi
a tetthelyet néztük meg. Hozzászokhattunk a mostani médiaközegben, hogy a
tetthely említése a gyilkosságot is föltételezi. Itt is erről van szó: az épített
örökség megsemmisítéséről. De ahogy
az ilyen filmekben mindig, itt is van
fordulat. Látogatásunkat egy helyszíni
sajtótájékoztató követte, ahol a polgár-

mester és a múzeum igazgatója már úgy
beszélt a híressé vált másolat megmentéséről, mintha az az ő érdemük lenne.
A híres román hajlékonyság. Meg is
nyertek vele két világháborút. Valaki
megkérdezte: ez egy szász templom volt,
a németektől nem várható valami segítség? Az állítólagos válasz szerint a német állam nem tud támogatást adni az
esetleges expanzió vádja miatt. Sajátos
álláspont. Mi, magyarok meg csak erőltetjük ezt a Teleki alapítványos expanziós magyar műemlékmentő programot
egy szász templomnál.

fogadják. Mihály Ferenc, a famennyezetek legnagyobb ismerője, megvalósíthatónak tartotta az ötletet. Lent, a templomban, amikor a lelkész úrnak és két
presbiternek már másodjára mondtam
el, kicsit mintha ők is bólintottak volna.
Lehet, hogy még sokszor kell próbálkozni, hátha sikerül. De indultunk tovább,
két kis gyöngyszemet megnézni.

De hagyjuk ezeket az okoskodásokat,
mert következett a fogadás, ahol szép
román szavakkal, bőséges traktával, és
igen finom borokkal vártak. És mi mindezt
mosolyogva fogadtuk, mert mindezt csak
mosolyogva lehetett fogadni. Egy barátságos fiatal román borász prezentálta borait. Meg kell hagyni, nagyon jók voltak.
Vettünk is belőlük. Lehet, hogy már csak
vesszük, de nem értjük egymást?

Szentmáté. A templom első említése
1392-ből való. Boltozott szentély, a hajó
fölött famennyezet. Fogyunk, de vagyunk, mondja a lelkész, a fiatalok mennek külföldre.

Tacs. A templom a dombon siralmas
állapotban van. Tornya megsüllyedt,
a támpillérek elváltak, a szentélynél
ijesztő repedések. A hajóban meg ott a
gyönyörű festett kazettás famennyezet.
A gyülekezet meg a domb alján, a lebontott szász templom helyén új templomot
emelt. Az érték fönt, az élet lent. Egy
javaslat szerint a fönti templom tornyát és szentélyét el kellene bontani, a
középső rész megerősítve, helyreállítva
alkalmas lenne a festett, kazettás famennyezet bemutatására. Ez nekem kicsit olyan, mintha a Trianon-diktátumot
magunk írtuk volna. Arra gondoltam,
hogy az értéket és az életet nem szabad
elválasztani. Bizonyosan kellene valami
építészjavaslat. Képzeljük azt, hogy ez a
csodamennyezet olyan, mint egy felhő.
És ez a felhő leszáll a fölső templomból,
egyenesen az alsó templom magas légterébe, és ott, kifüggesztve, nem hozzáérve a templom oldalsó szerkezetéhez,
hirdeti a múlt értékeit, a jelen kifeszítettségét és a jövő reményét. A gondolat csak akkor ér valamit, ha azt el is
 C s oma f á ja

Szászkelence, Észak-Erdély legjelentősebb erődtemploma. A gótikus mellékhajóból barokk oldalkarzat lett. Az idők
rétegződése.

Válaszút, a megérkezés. A vacsora után
az est. A program. Már sokadszorra.
Nekem mindig úgy tűnik, hogy ez nem
más, mint Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója, szellemi vezére doktori disszertációja egy részének
demonstrálása. A tételek, az állítások
helyszínen való bemutatása az ottani
zenészekkel és táncosokkal. Most Kalotaszeg népzenéjét és néptáncát ismerhettük meg. A nagyszerű bemutatón és
élményen túl ez a módszer vált a konferencia legfőbb jellemzőjévé. Ahogy
Diószegi László legutóbbi interjújában
fogalmazott, az első budapesti konferenciák igen sikeresek voltak. Valami
mégis hiányzott: talán előjött belőlem
a népzene- és néptáncgyűjtő, az az ismeret, amelyet csak a falvakat járva
szerezhettem meg. Ezért született a
terepen járó, kiránduló konferencia ötlete. Mi ezt már utazó konferenciaként
népszerűsítjük. Nemcsak azért, mert
tényleg sokat kell utazni, de főleg azért,
mert ez sokkal több, mint kirándulás.
És ezt ezen az estén, néhány pohár bor
nyomatékosításával meg is erősítettük.
A harmadik nap. Vasárnap. Farnas.
Szól a harang a felújítás előtt álló haranglábból. Igazi templomos hangulat.

Az ember megfürdeti szívét a hetedik
nap kegyelmében. A kis 15. századi
templom megtelt, zúgott az orgona
nélküli ének. Hiába, szép a felújított
templom, de legszebb a teli templom.
A lelkész úr meg is ünnepelte ezt prédikációjával, mondván, az öröm megfér a szenvedéssel. És egy kis szeretetvendégség. Üdítő, kalács, pálinka.
Fiatalosan koccintunk a lelkész úrral,
pedig már ő is majdnem 80, mondja az
egyik asszony.
Sztána. A református templom festett
kazettás mennyezete szolidan jelzi,
hogy van még teendő. Az ebéd azon
a helyen volt, ahol annak idején, 1914
decemberében azt a híres református
bált rendezték. Kós Károly szervezte.
Elhívta Zrumeczky Dezsőt, a régi építésztársat, és Móricz Zsigmondot, aki
a nagy élmények hatására a Nem élhetek muzsikaszó nélkül tervével tért
vissza Budapestre.
Mi is indultunk vissza. Hazafelé, a széles ecsetvonásokkal megfestett tájon át
utazva. Mintha a korábbiakhoz képest
kicsit megcsendesedett volna a társaság. Öregebbek lettünk volna egy évvel?
Inkább azt gondolom, ez olyan igazi,
élményteli három nap volt, ami teljesen
eltöltötte az embert. Úgy ötven kilométerrel Budapest előtt Diószegi László
mindig szokott pár szót mondani. Most
is így történt. Megköszönte a résztvevők
programhoz alkalmazkodó viselkedését,
mi meg együtt örültünk az együttlétnek.
Egy kis hiányérzet azért maradt: nem
szólt a jövő évről. De ezt úgy vettük,
csak a helyszín bizonytalan. Az biztos,
hogy jövőre is megyünk.

A fotókat a Teleki László Alapítvány bocsátotta rendelkezésünkre.



Péterfy László 2014 nyarán
visszaemlékezésből készített rajza
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A Visegrádi Tábor résztvevői az idén
a helyiek régi álmát váltották valóra.
Makovecz Imre iránymutatásai alapján a hetvenes években épült egy apró
tájkápolna szoborfülkével az Áprilyvölgyben. Az akkor még csak bozótos
domboldal azóta beerdősödött, a kápolna pedig sajnos elpusztult. Csupán az alapfalak és néhány faragott
kő maradt meg belőle, illetve egyetlen
rajz, amit Péterfy László emlékezetből
készített 2014-ben.
A Szerves építészet című tantárgy műegyetemi hallgatói egy helyi kőfaragó
segítségével építették újjá a falakat,
amelyekre egyszerű, az enyhén szabálytalan alaprajzot követő tető került. Az
utolsó simítások még hátravannak. Lehet, hogy ezeket a következő szemeszter hallgatói fogják elvégezni ősszel.
Az eddig megszokottak szerint esténként előadásokon, beszélgetéseken
vettek részt az építészhallgatók. A meghívottak között volt Herczeg Ágnes,
Salamin Ferenc, Csernyus Lőrinc.
A rendezvényt támogatta az MMA,
az NKA Építőművészet Kollégiuma és az
NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma.

A Szent László-legenda
A kötet a templomi falképekről készült színes felvételeken kívül
tartalmazza a legenda középkori krónikáinkban és egyéb korabeli
emlékekben fennmaradt feljegyzéseit és ábrázolásait, valamint a
fellelhető párhuzamokat is. A könyv azonban nem csupán a legendát, annak hősepikai előzményeit mutatja be, de − összhangban a
Szent László-emlékév célkitűzéseivel − kitér arra is, hogyan vált a
történetben szereplő leány később az ország patrónájává, illetve
az eredetileg pogány epikus hős László által kereszténnyé és szentté. Érzékelteti azt az átalakulást, amelynek következtében pogány
hősepikánkból keresztény nemzeti mítosz lett.

Világ Vitézë – Magyar hősepika
A kötet öt történetet tartalmaz, melynek főhőse, a más-más néven (Szëgény János / Szőlő-Szűlt-Kálmány / Szëgény-Halász-Fëri)
szereplő, ám egy és ugyanazon vitéz „bő Magyarországon”, egy,
a Rima / Sajó mentén élő vén cigány asszony gyermeke. A földi
apja csupán nevelője, mert a főhős Atyánk-Teremtő-Jó-Isten révén
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félig isteni származású. „Táltos, aki mindënt tud a világró‘. ” Sorsa, akárcsak a többi szereplőé, eleve elrendeltetett. Isteni származásának és megváltói-szabadítói küldetésének megfelelően
rendkívüli feladatokra hivatott. Kalandos útján csodás lova és
kardja, Világ-Szépségë és keresztszüleik, valamint más mitikus
alakok és földi hősök segítik. Mindhárom világréteget megjárja,
s miután legyőzi legnagyobb ellenfelét, a túlsó fél-világ vitézét,
az Ég-Világ ura pedig önként átadja neki a koronáját, elnyeri
az „Egész-Világi-Vitéz” címet, s Világ-Szépségë kezét. Alakjában
mitikus és hősi elemek keverednek. Személye egyidejűleg vetíti
elénk az isteni eredetű mitikus héroszt és a sorsában determinált epikus hőst. Ő az, akit krónikáinkban és középkori templomaink falán Szent László alakjában örökítettek meg. Megjelent
tehát az elveszettnek hitt, vagy Hoppál Mihály szavaival élve:
az „elfe(le)dett”, „feledni kívánt” magyar hősepika! A néhai Busa
Viktor által megőrzött anyagot a gyűjtő-lejegyző B. Kovács István terjedelmes tanulmánya vezeti be.
Bevezető tanulmány: B. Kovács István
Fotók: Móser Zoltán
Kiadó: Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület, Rimaszombat,
2016, illetve 2017 (Világ Vitézë – Magyar hősepika)

2017

04

SZERZŐK
80

A 2017 | 04-es lapszám szerzői:
Csóka Balázs (1979)

Kálmán István (1937)

Radev Gergő (1989)

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

vállalkozó, a Szellemtudományi Szabad Főiskola tagja.

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

doriskola (2014). Mesterei: Litkei Tamás, Turi Attila,

A Kós Károly Egyesülés egyik alapítója, örökös tagja. A

Türr István Felnőttképzési Központ, Vass Zoltán Érték-

Salamin Ferenc. Budajenő főépítésze (2015−), az

Makovecz Imre Alapítvány kuratóriumi tagja, a Szabad

mentő Alapítvány (2014); KKE − Vándoriskola (2015−);

Év vályogháza díj (2013) birtokosa, az Országépítő

Gondolat folyóirat alapítója.

nyári táborok szervezője és vezetője („Nagyapám háza”

folyóirat szerkesztője. A Pécsi Tudományegyetem
DLA-hallgatója.

program; Sárkollektíva).

Kuli László (1968)
Építész, Ybl Miklós Műszaki Főiskola, Budapest, magas-

Terdik Bálint (1978)

Dénes Eszter (1978)

építő mérnök (1992), YMMF, építésztervező szakmérnök

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

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2012), PPKE BTK

(1995), a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája (1999),

kola-diploma (2009). Mesterei Kőszeghy Attila, Sáros Lász-

francia szak. A DNS Műterem társalapítója, 2013-tól az

a Kós Károly Egyesülés tagja, a Vándorépítész Kft. alapí-

ló, Turi Attila, Salamin Ferenc és Makovecz Imre. 2006-tól

Országépítő felelős szerkesztője. Rendszeresen publikál

tója és tagja (2002−2010), Budajenő Község Település-

a Triskell Kft. munkatársa. Az Országépítő folyóirat

építészeti témában különböző folyóiratokban és online

fejlesztési Bizottságának elnöke 2006-tól, Pest Megye

szerkesztője.

felületeken. Pro Architectura díj (2016).

Építészeti Nívódíja (2009), a Magyar Építőművészek

Zsigmond Ágnes (1962)

Szövetségének tagja.

Erhardt Gábor (1974)

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

1998-ban diplomázott a BME Építészmérnöki Ka-

Nagy Gábor (1951)

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

rán, majd a Kós Károly Egyesülés vándorépítésze

Építész, BME Építészmérnöki Kar (1975). Kezdetben az

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

volt. 2002 óta az AXIS Építésziroda Kft. munka-

ÁÉTV, majd az Atlant Kft. építésztervezője. 1994-ben ke-

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

társa. Tervezési munkái (új borászati épületek

rült az Országos Műemlékvédelmi Hivatalhoz, kezdetben

a KKE Vándoriskoláján 2013–14-ben antropozófiát tanít.

építése, műemléki épületek felújítása) Tokaj-Hegy-

Baranya megye, majd Budapest Belvárosának műemléki

Díjak: Temetői létesítmények tervpályázat megosztott II.

aljához kötik. 2012-ben az AXIS tagjaként Kós

felügyelőjeként. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál

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

Károly-díjat kapott. Több építészeti témájú pub-

Budapest és Pest megye szakmai vezetője. 2011-től a Pest

részére a veresegyházi Meseliget Bölcsőde építészeti,

likációja jelent meg a Magyar Építőművészet, a

Megyei Kormányhivatalnál az örökségvédelem vezetője.

belsőépítészeti terveiért (2010), Pest Megye Építészeti

Borbarát Magazin és az Országépítő folyóiratban.

Publikációi mellett több könyve is megjelent, többek

Nívódíj II. helyezés Zsigmond Lászlóval a veresegyházi

Az orszagepito.net szerkesztője.

között építészetről, műemlékvédelemről.

városháza építészeti, belsőépítészeti terveiért (2012)
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Kültéri és beltéri nyílászárók igényes alapanyagokból, korszerű gyártástechnológiával,
szakszerű beépítéssel. Egyéni igények alapján készített bútorok, lépcsők.
Különleges belsőépítészeti kialakítás egy kézben.

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.

ÉPKOMPLEX Kft.

Egyéni tagok:
Balogh Levente | Bogos Ernő | Ekler Károly | Eszenyi Ákos | Esztány Győző | Farkas Miklós | † Gerle János | Győri István

ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS

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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2100 Gödöllő, Rét u. 37.
Tel/fax: +36 (28) 420-995
epkomplex@epkomplex.hu
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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
Új kapolcsi telephelyünkön kibovült kapacitással,
egyedi kötélhálógyártó technológiával állunk rendelkezésükre.

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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