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Több mint 20 éve, 2000 körül került a kezembe először az Országépítő a BME Bercsényi
utcai Építész Kollégiumában. A Gerle János szerkesztette folyóirat unikális hang volt, a
Kárpát-medencei szerves építészet szinte egyedüli megjelenési formája. Makovecz Imre
építészete és világképe, majd, amikor később személyesen is megismerhettem, személyes
kisugárzása és példamutatása erősen formálta építésszé válásomat. Az újság szerkesztői munkálataiba már halála után, 2012-ben kapcsolódhattam be.
2021 januárjától Dévényi Sándor főszerkesztő felkérésére vállaltam az Országépítő felelős szerkesztői feladatának elvégzését. Az újság ezentúl is a kialakult szerkezettel és
tartalommal jelenik meg. Elsődleges feladatunknak tekintjük a helyhez kötődő, organikus építészet, kert- és tájépítészet mellett a szerves, hagyományainkra építő, közösségépítést erősítő gondolkodás bemutatását.
Az idei első számunk Vándorokból mesterek rovatában Dobrosi Tamás építész munkáit
mutatjuk be, aki Makovecz Imre munkatársaként kapott lehetőséget Felcsúton a sportkomplexum fejlesztésére, amiért 2020-ban Pro Architectura díjat vehetett át.
Makovecz Imre születésének 80. évfordulóján, 2015-ben a Magyar Kormány határozatban rögzítette, hogy a Mester életműve olyan kulturális és nemzeti értéket képvisel,
melynek megóvása és gondozása, a jövő nemzedékekkel való megismertetése kiemelten
fontos és szükséges feladat. Az életmű gondozásáról 2015-ben megjelent Kormányhatározatnak köszönhetően az elmúlt évek során közel harminc, Makovecz Imre által tervezett épület felújítása, megépítése kezdődhetett meg. Cikkünkben két, már átadott épület
sorsáról számolunk be: a bagodi és baki faluház felújítását ismertetjük.
Roger Scruton angol filozófus és esztéta szenvedélyes gondolatai az utcabútorok példáján
keresztül mutatják meg a kultúra és településkép jelentőségét és lehetséges mélységét.
A Kós Károly Egyesülés három alapító mestere közül 2020. május 11-én Kálmán István is
elhagyta ezt a világot, átlépett a szellemi világ kapuján. Makovecz Imrével és Kampis
Miklóssal így már fentről követik, és számunkra itthagyott gondolataikkal, példájukkal segítik munkánkat. Kálmán Istvánról e számunk mellékletében emlékezünk meg,
az Ő emlékére készült, ill. saját írásait összegyűjtve.
A 2000-es évek elejéhez képest mára az Országépítő jelen van az interneten és a közösségi médiákban is. Kérem Olvasóinkat, keressenek és kövessenek minket ezeken a
felületeken is, és bizalmukkal, támogatásukkal segítsék a továbbiakban is az Országépítő
szerkesztőbizottságának munkáját.
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Tisztelt Olvasóink!
Az Országépítő folyóirat ára a jelenlegi 800 Ft-ról 1000 Ft-ra emelkedik 2021. januártól.
Előfizetni az elofizetes.orszagepito@gmail.com e-mail címen lehet, a név, a postacím, és a számlázási
cím megadásával. Egy évre az előfizetés díja 4000 Ft (postaköltséget csak külföldre történő postázásnál
számolunk fel), melyet a Kós Károly Alapítvány 10402166-21629530-00000000 számlaszámra kell utalni,
a közlemény rovatba a név és az „Országépítő megrendelés 2021” megjegyzés feltüntetésével.
Régebbi számot megrendelni szintén ezen a címen, ezekkel az adatokkal lehet. Egy példány ára a
2020. év végéig megjelent lapszámok esetében 750 Ft, 2021. januártól 1000 Ft lesz. A postaköltség
a posta aktuális díjszabása szerint alakul (1 pld. 400 Ft, 2 pld. 1200 Ft, ennél több példány és külföldi
rendelés esetén egyeztetés szükséges).
A Kós Károly Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik 2019-ben személyi jövedelemadójuk
1 százalékával támogatták. Az Alapítvány számlájára ebből a forrásból 2020-ban beérkezett 64 096 forintot
a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájának működtetésére fordítottuk.
Kérjük, hogy 2021-ben is támogassák idei adójukból Alapítványunk célkitűzéseit!
Adószámunk: 19193580-2-41
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Dobrosi Tamás építész, a Dobrosi Építész
Stúdió alapítója. Makovecz Imre tanítványaként kezdte önálló építészeti karrierjét, a szerves építészeti gondolkodás
minden munkáján felismerhető. Látványos formavilágú műveinek elismeréseként a közelmúltban Pro Architectura díjat vehetett át. Pályájának alakulásáról,
az eddig elért eredményekről és a jövő
kihívásairól (is) beszélgettünk.

› Kezdjük a legfontosabbal: hogy vagy?
Ahogy egy általam nagyra becsült példakép mondaná: a jelenkor előírásainak
megfelelően.

› Az előírások mindig változnak. A mi
korosztályunk már érzékeli is, hogy
nem úgy kezdtük, mint ahogy most dolgozunk. Hogy tudsz a változó körülményeknek megfelelni?
Az első feladat a változás folyamatainak
és törvényszerűségeinek felismerése.
Azt már az idő dönti el, hogy arra milyen
válaszokat adsz, hogyan és minek tudsz
− ha egyáltalán akarsz − megfelelni. A
külvilág prioritásai rohamtempóban vál-

toznak át, tehát azt, hogy most jó irányba tartunk-e, tartok-e, nagyon nehéz
egy stabil belső önkép nélkül megítélni.
Határozottan érzem, nagy hiányom − és
talán egész generációnk hiánya −, hogy
ez a stabil belső önkép a külső világ helyzetéből adódóan nehezen alakul ki.

› Pedig a te munkáidon igazán azt lehet látni, hogy egy nagyon határozott
irányban dolgozol, expresszív, látványos építészetet kezdtél el művelni
már Makovecz Imre mellett, és azóta is
ezt folytatod...
Az emberben a bizonytalanság az alkotómunka révén tud belső nyugalommá

csitulni, ami aztán biztonságérzetet ad,
és ebből fakadóan reményeim szerint
az önismeretnek egyre magasabb fokára vezet. Számomra az alkotómunka
− a megvalósulástól bizonyos értelemben
függetlenül, bár az építészet elsősorban
a megépülésben kiteljesedő szellemi tevékenység − egyfajta pillanatnyi belső
megnyugvást jelent. Van egy belülről
építkező, hosszú távú alkotófolyamat,
melynek egyszerre résztvevője, alakítója
és elszenvedője vagyok, amelyre fel tudom fűzni önmagam, és amelybe kapaszkodva tovább és tovább tudok menni.
Ez a mély rétegekben zajló univerzális
küzdelem az építészeti életművek zö-

VÁNDOROKBÓL
MESTEREK
D o b r o s i Ta m á s
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 Az ügyvezetési és élettani épület, valamint a refektórium külső részletei.

F o t ó : D o b r o s i Ta m á s

Vándorokból mesterek

08

09
 A z ü g y v e z e t é s i é s é l e t t a n i é p ü l e t , v a l a m i n t a r e f e k t ó r i u m b e l s ő r é s z l e t e i . F o t ó k : D é n e s G y ö r g y, D o b r o s i Ta m á s (b a l a l s ó)

mében kitapintható, az egyedi jegyeket
csupán az aktuális korszellemhez való viszonyulás domborítja ki. Itt és most úgy
érzem, hogy mindennel egyedül vagyunk
a saját kis mikrokozmoszunkban. Ez az
individualizált 21. század, a széttöredezett világ − amikor minden rendelkezésre
áll, de valójában már semminek nem vagyunk birtokában − belső megerősödés
nélkül teljesen élhetetlen, és számomra kibírhatatlan. Az épületek és tervek,
amelyek az elmúlt húsz évben, sőt akár
egész a gyermekkori „látomásokig” vis�szamenve a fejemben éltek és gyarapodtak, számomra a biztos sarokpontjai ennek a zűrzavarnak.

hosszú ideig dolgoztam nála és mellette
− megpróbáljam egy kicsit jobban megismerni. Rá kellett jönnöm, hogy az időt,
amit mellette töltöttem, valójában munkára fordítottam, és nem az ő megismerésére. Tehát az a belső világ, amiről az előbb
beszéltünk, már ott és akkor is akadálya
volt annak, hogy az ember kifelé nézzen,
vagyis a Mester szavaival élve: a szeretet megismerő erejével próbálja keresni a

› Az alkotó ember magányossága általános tézis mostanában. Nem oldódik
ez fel abban, hogy egy olyan alkotóközösségben dolgozol, ami hirdeti
magáról és mindent meg is tesz, hogy
a közösség közösség tudjon maradni?
Gondolok itt a Kecske utcai házra, de
gondolhatok a nagyobb értelemben
vett Kós Károly Egyesülésre, aminek
– ha jól gondolom – nem vagy tagja.
Mint végzett vándor mégis ehhez a
közösséghez tartozol.

ménye akár egy rajz, akár egy vers − amit
alkalmasint már a jelenkor is, de az utókor szükségképpen értéktelennek fog minősíteni. Folyamatosan azt érzem, hogy
az ember, és ezen belül az építész inkább
már sodródik a világban, és ez egy olyan
gyors átalakulás eredménye, hogy szinte
észre sem vesszük jelenlétünk, identitásunk elvesztését. A világunkat átszövő
informatika korában, a mesterséges intelligencia kutatásával és alkalmazásával
eljutottunk a szellemi szabadság filozófiai

Az utóbbi egy-két évben igyekeztem azt
a mulasztásomat bepótolni, hogy Makovecz Imrét − akit én mesteremnek tartok,
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kapcsolódási pontokat a környezetével.
Ez az alkotó ember magányossága és tragédiája is egyben. Az alkotás minőségétől,
nagyságától függetlenül. Nem kvalitások
összehasonlításáról van szó, hanem egyszerűen bármilyen képességű és létállapotban lévő embernek az alkotási készsége egy olyan küzdelemnek a fókuszpontja,
amely belül zajlik láthatatlanul, és nem
tudod, hogy mekkora gyötrelmek ered-

 R e f e k t ó r i u m (é t t e r e m). F o t ó : D é n e s G y ö r g y

meghatározásán túl a biológiai határainak
feszegetéséig. Oda, hogy az ember szellemlény-természete már egy szerves alapú
szuperszámítógéphez válik hasonlatossá.
Vágyainkat, érzékeinket evolúciós gyökerű biokémiai programok hozzák létre,
befolyásolják, és minél többet tudunk
ezekről, szabad döntéseink annál inkább
megkérdőjeleződnek.
Nos, ebben a világban kell az építésznek
megtalálnia a helyét, miközben az épített környezetünk rövid távú, divatszerű

használati tárgyak gyűjteményévé vált, a
maradandóság igényének teljes hiányával. Míg figyelmünk olyan vészhelyzeti
cselekvések felé fordul, mint a klímaválság vagy a fenntarthatóság, aközben
saját otthonunk építészeti „minimálterével” való viszonyunk rendezetlen, pedig ennek hatása életünkre, harmonikus
működésünkre beláthatatlan. Az építész
már nem az a karakter, mint egykoron: a
művész vagy mérnök úr, akinek a látomása meg fog valósulni, és az egész fo-

Architect Tamás Dobrosi is the founder of the Dobrosi Architecture Studio. Having started his independent career as a student of Imre Makovecz, organic
architectural thinking is recognisable in all his work. Recently, in recognition of his spectacular design ideas, he received the Pro Architectura Award.
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lyamat egy összhangzat, egy szimfónia,
amelyet ő vezényel, a zenei − építészeti
− harmóniák szálai az ő kezében futnak
össze. Az építőművészet manapság nagyobbrészt magasabb szféráktól mentes,
puszta mérnöki konstrukció. És marad a
nagy kérdés, hogy ki vezényel valójában.

› Lehet, hogy nem mindig az építész vezényel, de a munkákon, amiket kiadsz a
kezedből, határozottan az érződik, mintha még mindig te vezényelnél. Felismerhető egy nagyon erős gerince, karaktere
mindannak, amit leraksz az asztalra.
Ebben a folyamatban számomra vitathatatlan és páratlan szerencse, ahogy ezeknek a felkéréseknek a közelébe kerülhettem. Nagyon sok jóakaratú, jó szándékú
ember önzetlenségének, munkájának, és
ha úgy tetszik: felajánlásának az eredménye. Tisztában vagyok vele, hogy a
mai világban ilyen léptékű feladatokat
én fiatal építészként magamtól nem szerezhettem volna meg. Egyfelől ahhoz az
építészeti irányvonalhoz, amit próbálok
folyamatos erőfeszítésekkel megjeleníteni, tovább fejleszteni, a csillagok különös
együttállása adott lehetőséget. Másfelől
pedig e történetek azért valósulhattak
meg, és azért érezhettem azt, hogy én
vagyok a karmester, mert valójában az
első időkben a valódi karmester ott állt
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mögöttem − Makovecz Imrének hívták.
Amikor már nem volt köztünk, még akkor is hosszú ideig tovább élt velem az a
mondata, amit nemcsak nekem mondott
el, hanem sok tanítványának is: az a feladatom, hogy a szellemi jelenlétemmel
az ő személyét képviseljem. Ez egy komoly vállalás, és a lehetőségben fogant
hatalmas felelősség. Azóta is nagyon
sokat gondolkodom rajta, hogy vajon
hogy nézne rám, megfeleltem-e ennek az
elvárásnak vagy sem. Szinte évszázadok
fejlődése sűrűsödött az elmúlt néhány
évtizedbe, és bár úgy érzem, próbáltam
a képességeim legjavát nyújtva ehhez alkalmazkodni, de még egyszer hangsúlyozom: a vakító fényben nem mindig tudja
az ember, hogy merre induljon.

› Ezt az erős iránymutatást, irányba
fordítást, amit kaptál, próbálod továbbadni? Azt, amit te lehetőségként kaptál
most már lassan húsz éve, van esélyed
egy következő generációnak ugyanígy
megadni?
Hiszek abban, hogy a fiatal embernek
keresnie kell a hozzá hasonló gondolkodású idősebbek, bölcsebbek társaságát.
Ezt követően pedig – megerősödve – a
hozzá nem hasonlók társaságát is. Ez a
megtermékenyítő kapcsolat szimbiotikus, hiszen a tanítványnak szüksége

van az impulzusokra, melyeket a mester
amúgy sem vihet magával. Ez a folyamat
évszázadok, évezredek óta működik, ez
a generációkon átívelő lassú építkezés
alapja. Szomorúnak tartom, hogy ma már
senki – se mester, se tanítvány – nem kívánja kitágítani saját generációja horizontját, és túltekinteni azon.
Nagyon komolyan vettem és veszem a
mai napig azt a néhány mondatot, amit
Makovecz Imre az utolsó éveiben számos
alkalommal említett nekünk. Az első,
hogy a szavak ideje lejárt, tettekre van
szükség: „Fiacskám, dolgozzál!”. Úgy
gondolom, hogy nagyon sok problémás
helyzetet, válságos időszakot úgy próbálok átvészelni, hogy eszembe jut ez a
mondat. Leülök az asztalomhoz, és dolgozom. Ami ott keletkezik, az a belső
szabadságnak a kifejeződése. Az a néhány vonal, vagy rajz, grafika, terv vagy
ötlet, ami ott megjelenik a papíron: ez
az önmegvalósítás, a megélt szabadság
(tulajdonképpen virtuális) leképeződése,
amire aztán nemcsak lehet, de kell is építeni. A szükségszerű következmény pedig
az, amit a Mester szintén mindig mondott, hogy amit kaptál, az csupán átmenetileg a tiéd, idővel tovább kell adnod.
Erre vonatkozólag további utasításokat
nem kaptunk, tehát nem úgy szólt, hogy
milyen szervezeti formában, milyen mó-

A Pancho Aréna VIP előcsarnokának részletei. Fotók: Dénes György

 A Pancho Aréna küzdőtere. Fotó: Csány Imre DAPh

don, kiknek és hogyan kell ezt a tudást
továbbadni. Én úgy fogalmaznám meg,
hogy az ember akkor válik mesterré, amikor becsönget hozzá az első tanítvány,
akiben tudatosul egy körvonalazódó
életmű értéke, és megfogalmazódik az elhatározás a tanulásra. Makovecz Imrénél
is így volt. Amíg ez nem történik meg, én
azokat a munkatársakat, akik velem dolgoznak, és látom, hogy milyen becsülettel és keményen ott vannak mellettem a
gáton − nevesítsük őket: Király Lászlóról
és Kónyi-Kiss Botondról van szó −, nekik megpróbálok mindent megadni önálló munkák tekintetében. Mindent, ami
ahhoz kell, hogy az alkotófolyamatban
ők is részt vegyenek, annak a részleteit,
finomságait és apróságait megtanulják.
Az élő építészet egy olyan gyűjtőfogalom, amit sokféleképpen lehet definiálni:
megközelíthető az időbeliség − „ami megtörtént, és ami megtörténhetett volna”
−, a térbeliség − „genius loci” −, de az
esetenként dogmatikussá váló anyaghasználat vagy a formanyelv oldaláról is.
A számomra legfontosabb aspektusának,
az − egy magasabb rendű érzéki valóság
impresszióját szerkezetelvű anyagi valósággá átfordítani képes − imaginatív
folyamatnak ma sajnos egyre kevésbé
van létjogosultsága. Elég nagy feladat ezzel együtt élni, mert elhangzanak

olyan műszaki és funkcionális, sok esetben ezen túlmutató építészetelméleti és
filozófiai érvek, amelyeket egy alapjában
véve kritikus gondolkodású ember nem
hagyhat figyelmen kívül. Viszont azok a
mesterséges, gépesített terek, amelyekben életünk nagy részét eltöltjük, vis�szahatnak ránk, befolyásolják, alakítják
élet- és világszemléletünket, másokhoz
való viszonyunkat, tehát identitásunk
részévé válnak. A ház egy magunkra vett
köpeny, valós − és vágyott − emberi minőségünk tükörképe. Erre az egyetemes
építészetnek voltak és vannak bizonyos
válaszai. Azt majd az idő eldönti, ezek a
válaszok megfelelőek voltak-e. Ha pedig
igen, akkor milyen áldozatok árán. Mindig erről beszélgetünk, és én ezt minden
tervemnél, minden vonalamnál mérlegre
próbálom tenni. Az építészet határterület, a magányos alkotás és a közösségi
erőfeszítés határmezsgyéje. Egyik sem
létezhet a másik nélkül. Makovecz Imre
úgy tudott közösségszervező és interaktív személyiség lenni a maga korában,
hogy el tudta hitetni, meg tudta értetni
az emberekkel, hogy az épületek azokkal
a járulékos és nem mérhető hatásokkal,
amelyeket a használatuk generál, hosszú
távon értékesebbek annál, mint amennyi
megpróbáltatást a felépítésük, a megalkotásuk követel. A kulcsszó az erőfeszí-

tés. Ez a mai korban egyre nehezebben
várható el másoktól. Amikor ez hiányzik,
lényegtelen, hogy milyen kottából játszik
a zenekar, mert nem mindenki akarja
ugyanazt a darabot előadni. Számomra
ez apró sikerekkel, pozitív visszaigazolásokkal tűzdelve ugyan, de keserű és egyben tanulságos történet. Ha a befogadó
félben nincs meg az erőfeszítés, akkor
igazából megfejthetetlenek az épületeink. Megszűnik a közös nyelv, ami alapján ez a nonverbális mondanivaló értelmezhető lenne. Ha nem érezzük, amit az
épület mond, akkor nem tudunk hozzá
semmilyen formában viszonyulni, és a
meg nem értés folyományaként a magamutogató építészi gőg értelmezési síkja
kerül előtérbe.
Makovecz Imrének voltak ezzel kapcsolatos, lélekemelő történetei: találkozott
olyan, külföldről hazavándorolt emberrel, aki azt mondta, hazajöttem érezni,
látni akarom a magyarságomat, ami
most egy épületben megtestesült. Ez
volt a kakasdi faluház. Nekem is voltak
ilyen tapasztalataim. Egy alkalommal
a sportközpontban dolgozó, általam
még soha nem látott, nem ismert fiatal
edző odajött hozzám, és megkérdezte:
én terveztem-e a házat. Amikor mondtam, hogy igen, kezet fogott velem, megköszönte, és látszott a szemén, hogy ő
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› Az a kivételes vándor vagy, akinek elképesztő nagy házai épülnek, de a kisebb
léptékű épületekben is példát tudsz
mutatni. Az orvosi szolgálati lakóházak
kisebb épületek, de ugyanezt a magabiztosságot mutatják (az orvoslakásokat
bemutató cikk elérhető a www.orszagepito.net honlapon).

most teljesen meg van hatódva, soha
nem gondolta volna, hogy ilyen környezetben ilyen felemelő érzés lesz élni és
dolgozni. Makovecz Imre a saját korában, abban a helyzetben, tiltott és tűrt
világban küzdelmesen, lépésről lépésre
előrehaladva, el tudta érni ezeket a belső
katarzisélményeket. Én úgy érzem, hogy
ma ez egyre kevésbé lehetséges: sokkal
kevesebb emberben lehet felizzítani ezt
az érzést, hogy most valami olyan fennkölt történetnek a részese, amiért megéri
áldozatot vállalni.

› Ezt most te az alkotói oldalról, az építkező oldalról mondtad el.
Igen, egy épület születését a hozzá
tartozó, később használni kívánó kö-
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zösségnek, családnak a változása, lelki, szellemi továbbépülése is kell hogy
kövesse. Végeredményben ők „öltik magukra” ezeket a házakat. A közösség is
változzon, fejlődjön azáltal, hogy egy
közös munkában részt vesz. Anakronisztikus a rendszer, mert nem mindig
az a közösség építi, amelyik majd használni fogja. Azokkal az emberekkel,
akik kivitelezőként részt vesznek ezekben az épületekben − én is meg tudom
erősíteni a Makovecz Imre által többször mesélt történeteket −, nos, velük
lehet a legjobban beszélgetni. Sokszor
jobban együtt rezonálnak a születés drámájával, mint bárki más akár a
beruházói oldalról. A megrendelőnek
ezeknél az épületeknél nemcsak a vízió

forrásaként, hanem egyben mecénásként is kell működnie: akarnia kell nemcsak az építészeti végterméket, hanem
a vele születő közösség iránti felelősségérzetet is. Itt jön a képbe az, hogy
az én felfogásom szerint, ha a közösségi építés nem működik, vagy az ember nem érzi magát felkentnek, alkalmasnak arra, hogy ezt végezze, akkor
vissza kell ülni és dolgozni − nemcsak
a terven, hanem leginkább önmagán.
Példát kell mutatni azzal a munkával,
amit végzel, mert van, amikor ideje van
a beszédnek, és van, amikor már nincs
ideje a beszédnek, és akkor dolgozni
kell. Az alkotó embernek ezt az őrült
belső késztetését hosszú távon semmi
nem tudja lefékezni.

Reményeim szerint igen, de az elmúlt tíz
évemet a szakmában igazából két nagy
lélegzetvétel − és ha úgy tetszik, szakmai
és emberi oldalról egyaránt halálközeli
élmény − fémjelzi. Mi olyan időszakban
váltunk önálló alkotó építészekké, ami
nagyon sok akadályon vitt minket keresztül. A 2008-as gazdasági válság pont
az a korszak volt az életemben, amikor
Makovecz Imrénél dolgozó, éppen a vándoréletét befejezni kívánó, utolsó vándorhelyre a Mesterhez érkező építészként tőle kaptam meg életem első családi
házait. Hatalmas erővel, energiával és
küldetéstudattal vetettem bele magamat, aminek komoly szellemi eredményei
születtek. Természetesen az idő ezeket a
házakat leradírozta a térképről. Az a számos terv, ami akkor készült, a gazdasági
válsághelyzetben mind kudarcba fulladt
− nemcsak építészeti szempontból, hanem esetenként a fészekrakásra készülő
családok megroppanásával, szétszakadásával is együtt járt. Némelyik félig felépült, a többi pedig el sem jutott arra a
pontra, hogy megépítsék.
Az orvosi szolgálati lakás program, amiben most részt veszünk, ilyen értelemben egy kicsit más kategóriába esik,
mert nincs meg az a személyes megrendelő, akivel férjként, feleségként,
apaként, anyaként, gyerekként le tudsz
ülni egyeztetni egy megélt vagy megélni
szándékozott életről, és e vágyak, álmok hajlékká formálódásáról. Az orvosi szolgálati lakás program mintatervek
alapján dolgozik. Tehát a feladatunk az
volt, hogy néhány olyan mintatervet készítsünk, amit lehetőség szerint a lehető legtöbb telekvariációra le lehet majd
tenni, és ezeket 3-4-5 szobás kivitelben
finomhangolva biztosítani lehessen azt,
hogy az ország bármely területén, bármely településszövetbe illeszkedjenek.
 S e p s i s z e nt g y ör g y, S e p s i O S K s t a d ion V IP h omlok z at á n a k é pít é s z e t i át f o g a lm a z á s a
– é p í t é s a l a t t , 2 0 19 . L á t v á n y t e r v : D o b r o s i Ta m á s , K i r á l y L á s z l ó
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esetben nem lehet különválasztani, vagy
abban könnyedén azonosítani. Ezért
egyre többen és többször gondolkoznak
el azon, hogy akkor nem is feltétlenül van
értelme beletenni.

› Volt idő az emberiség történetében, amikor még mindenre jutott idő, és mindenki
azt hitte, hogy érdemes csinálni. Belecsöppentél egy ókorkutatási történetbe.
Mit tanultál abból: van összefüggés, van
következménye az ott látottaknak, az ott
megértetteknek a mostani munkákban?

Családi ház vázlatter ve.Makett és makettfotó: Szebedy Lilla
 C s a l á d i h á z a k v á z l a t t e r v e i . G r a f i k a : D o b r o s i Ta m á s

Szükségszerűnek kellett elfogadni azt
az alapvetést, hogy sem idő, sem igény
nincs az építészeti alkotó folyamat dramaturgiáját újra és újra megismételni.
Ugyanakkor még ennek ellenére is körvonalazódott a lehetőség, hogy az építészet mintaterveken keresztül is megpróbálhat példamutatóvá válni, és ezeknek
a mintaterveknek a helyszínre adaptálásában lehet olyan szabadsága az építészi
alkotó folyamatnak, amely ki tudja bontani a tervekben remélhetőleg meglévő
belső értékeket. Fejben szét kellett választani azt a magot, amit általánosnak
tekintünk, és azt az egyedi világot, amit
ezekből a mintatervekből alkalmasint ki
tudunk növeszteni.
Ez a része motivált, de szerintem ez mes�sze nem ugyanaz, mint egy családnak
házat tervezni. A mintaterv mint műfaj
univerzális embert feltételez statisztikailag átlagolt igényekkel, amelyekbe − ha
óvatlanok vagyunk − magunk is belesimulunk. Ezért aztán külön köszönettel
tartozom a pályázatkiíró Miniszterelnökségnek, hogy a szigorú jogi környezetben is figyelemmel tudtak lenni az
alkotófolyamat igényeire. Így lehetőségünk nyílt nemcsak a telekválasztásban
tanácsadóként közreműködni, hanem
a tervadaptálás során az áttervezések
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mélységét is − kellő szakmai indokok
alapján − szabadon meghatározhattuk.
Különleges telekadottságok esetén még
azzal is megpróbálkozunk, hogy a sok
éve meg nem valósult korábbi tervekből
néhányat visszacsempésszünk. Egy építész nem nyugszik addig, amíg egy-egy
kristályosodott és bevésődött forma,
egy tér vagy térkapcsolat meg nem valósul. Az ember valahogy próbálja addig
rajzolni, addig gyűrni, amíg egyszer talán varázsütésre életre kel.

› Nyitott lennél családi ház tervezésére,
ha becsengetnének?
Mezei Gábor több beszélgetésünkben is
megerősítette nekem, hogy sok minden
nem állt rendelkezésre az elmúlt rendszerben, de idő, az igen. Idő volt rá, hogy
közösség épüljön, fél-illegális gyűlések
legyenek Makovecz Imre lakásán, magán-mesteriskola alakuljon, belső tervpályázatok hirdettessenek ki, pezsgő viták
folyjanak antropozófiáról, építészetről.
Ma egy háznak a tervezésére fele-har-

mada-negyede, akár még kevesebb idő
van annál, amit mondjuk a mi mestereink
ötven évvel ezelőtt rászánhattak egyegy épület kidolgozására. Itt nemcsak
konstrukcióra, tehát a felszerkesztésre,
megrajzolásra gondolok − ez a digitális
feldolgozással sem lett számottevően
gyorsabb −, hanem a szellemi munkára, ami hosszú távon ezeknek a házaknak az egyetlen megmaradó, tartósan
kisugárzó értéke, és ma már erre van a
legkevesebb idő. Ennek a folyamatnak
szükségszerű folyománya az, hogy elővesszük a korábban említett paneleket,
félkész vagy kész válaszokat, próbálunk
azokban gondolkodni. Ha körbetekintünk
egy koncepcióterven, és a logikusan felépítettnek vélt homlokzati-funkcionális
rendszer valahol megbicsaklik, akkor nem
kezdjük elölről az egészet, hanem azon a
ponton „csavarunk rajta” egy kicsit. Úgy
teszünk, mintha ez a megbicsaklás valójában egy tudatos, fennkölt építészeti
szándék, egyfajta csuklópont lenne. Találunk hozzá egy építészeti gondolatot,
igazolva megoldásunk szükség- és nagyszerűségét. Ez ma a gyors, hatékony építészet algoritmusa, egyben az építészeti
értékválság kortünete. Ez természetesen
egy idő után a szakavatott szem számára felismerhető, és igencsak elszomorító.
Számomra a tervezés alapképlete saját

magam állandó megkérdőjelezése: mindig
visszazuhanni a gyökerekhez, ha egy házon a tervezés bármely fázisában valami
nem működik. Menjünk végig ugyanazon
az úton még egyszer, még kétszer, még
kétszázszor. Egyik pillanatról a másikra
meg tud születni egy egyedülálló ötlet,
de ezt valójában meg kell hogy előzze egy
hihetetlen kemény – mindig csak ehhez a
szóhoz tudok visszanyúlni − erőfeszítés.
Kitartó belső munka eredménye az, hogy
villanásszerű eredmények és alkotások
szülessenek, amit a végeredménytől jó

Bizonyos értelemben a folyamat nem különbözik. Tehát a kiindulás a megismerő
erő, amivel egy építésznek rendelkeznie
kell ahhoz, hogy azonosulni tudjon a
megbízóval, saját magával vagy akár egy
ókori bibliai helyszínnel. Ezzel, ha az illető rendelkezik, akkor jelekből, nyomokból
egy szellemi leképezési folyamat során
kell tudni felépíteni azt a mikrokozmoszt,
ami egy ókori citadellának, egy erődített
palotának az elméleti konstrukciója. Töredékekből, apró jelekből kell dolgoznunk.
Az építész oldaláról átfogalmazva: amikor
egy veled szemben ülő házaspár elejtett
gesztusaiból, félmondataiból, lelkesedésükből tudod − apró leletekhez, romokhoz
hasonlatosan − összerakni azt a képet,
amit te látsz bennük. Ez valójában csak
egy benned élő leképeződése az ő valóságuknak, de ezt Makovecz Imre is elmond-

 J ordánia, Machaerus. Nagy Heródes erődített palotájának alaprajza, a perisztíliumos
(o s z l o p o s) u d v a r f e n n m a r a d t , e r e d e t i p a d l ó b u r k o l a t á n a k k i e m e l é s é v e l . G r a f i k a : D o b r o s i Ta m á s
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a fürdőházban talált vakolattöredékek, illetve
a z ezekből 2017-ben összeállított virágmotívum.
F o t ó : D o b r o s i Ta m á s

ta: sosem azoknak tervez házat, akik vele
szemben ülnek, hanem azoknak, akikké
az ő meglátása szerint válniuk kell. Ezt én
kiegészítem azzal, hogy bizonyos értelemben ez az építész számára is egy utazás,
az építésznek is feladata, hogy egy-egy
ilyen folyamat során többé váljon. A különbség az ókorba és a jövőbe tekintés −
ez utóbbi ténylegesen az építészet egyik
alapfeladata − között nem áthidalhatatlan. Ez a fajta belső látás, ami ahhoz kell,
hogy az ember térdig érő romokból, vagy
akár föld alatt lévő, egy-két kő kivételével
teljesen elfedett, rejtve maradó jelekből
valahogy megpróbálja − ha nem is az igazi, akkor volt valóságot, a „lehetett volna”
valóságát − visszaépíteni. Ez egy alkotó
építész számára begyakorlott feladat kell
legyen. Nyilvánvalóan a folyamatosan felszínre kerülő és feldolgozandó újabb és
újabb részletek nyomán az ókorkutatás
is időnként revideálja a saját álláspontját. Tehát egy-egy lelőhely tekintetében
folyamatos fejlődésben, változásban van.
Mi is így végeztük a munkánkat: az újabb
és újabb részletek, leletek felszínre kerülésével, tudományos feldolgozásával, és a
mozaikdarabok összeillesztésével maga a
megismerés tárgya, vagyis a „nagy egész”
is változott, továbbfejlődött. Mindemellett egy elméleti rekonstrukció csak addig
a magasságig tekinthető bizonyosnak,
ameddig a feltárás során felszínre került
legmagasabb falai érnek. Onnantól kezdve minden a múlt homályába vész, kivéve
természetesen, ha valamilyen írott, rajzos,
vagy bármilyen egyéb forrás erre vonatkozóan rendelkezésre áll.

› Önálló alkotás, vagy egy kizárólagos,
egyutas folyamat eredménye? Lehetne
ez másképp?
Példának hoznám a paksi templom struktúráját, ahol egy sík természetű népművészeti minta ki van emelve a harmadik
dimenzióba. A minta fölül is megjelenik, a
tető-felülvilágítóban, de a két alapforma
és a közötte kialakuló viszonyrendszer
már egy teljesen önálló, ha úgy tetszik, a
népművészettől független kreatív alkotás.
Valahogy így lehet ezt érzékeltetni, hogy
az alaprajz adott, a vertikális arányrend-
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szer is egy bizonyos szintig adott, illetve
pontosan kikövetkeztethető. Annyi oszlopdobunk, gondosan katalogizált eredeti
elemünk volt, hogy vissza tudtuk építeni
ezeket az oszlopokat eredeti helyükön, a
tudományos elveknek megfelelően dokumentált pontossággal. Senki nem kérdőjelezheti meg, hogy ezek az oszlopok ott
voltak, akkorák voltak, és így néztek ki. De
a kétdimenziós alaprajzból egy bizonyos
szint fölött már egy művészi rekonstrukció, egy imaginációs folyamat eredménye
az, hogy ez a vár hogyan is nézhetett ki:
milyen terei voltak, illetve lehettek felsőbb
emeleti szinteknek, milyen külső és belső várudvarokkal, teraszokkal, kertekkel
rendelkezett, milyen volt a Holt-tengerről
felvezető út, az aquaductus, a temető,
vagy éppen az alsóváros. Ez esetben jobban meg van kötve az alkotó, az építész,
vagy az elméleti rekonstrukcióval foglalkozó szakember keze, mint egy tervezési
folyamat kapcsán. Nagyobb a tudományos alátámasztottság igénye, de végeredményben, amint a paksi templomban,
úgy a machaerusi citadellán is megjelenik
egy indító és egy záró, egy földi és egy égi
dimenzió, és a közöttük lévő héjat vagy
vázrendszert kell − a hiányzó láncszemek
intuitív kiegészítésével − tudományos és
művészi egységbe foglalni.

› Folytatódik ez a munka az alsóvárossal? Lesz még lehetőségetek folytatni?
A citadella kutatása az elmúlt ötven év
eredményeinek tükrében nagyrészt lezártnak tekinthető − a lelőhely mélyebb
megértéséhez szükséges új, szignifikáns
információ már csak aránytalanul nagy
energiabefektetéssel nyerhető ki. Az alsóváros ezzel szemben vastag törmelékréteggel fedett terület, és emiatt különleges
érték, mert még ma is nagyrészt érintetlen
lenyomata maradhatott Krisztus korának.
Az érintetlenségének oka ugyanakkor prózai: feltárása nagyon meredek hegyoldalon, rossz körülmények közötti − csak kézi
erővel végezhető − munkavégzéssel lehetséges. Az előkerülő romok az instabilitás
miatt azonnali megóvást igényelnek, tehát többé-kevésbé addig vannak biztonságban, amíg feltáratlanok.

A Vörös Győző professzor által vezetett jordániai ásatás számomra legizgalmasabb tapasztalata, hogy betekintést kaphattam az
ókorkutatás vizsgálati módszereibe, írott és
tárgyi emlékeinek feldolgozási folyamatába.
Külső szemlélőként egy biblikus régészeti
lelőhely példáján keresztül érthetővé váltak
a régészet prioritásai: elsősorban a szellemi
és kulturális javak kimerítő és alapos dokumentálása, másrészt a feltárt maradványok
konzerválása és megóvása, harmadrészt
pedig méltó és hiteles bemutatásuk. A legfőbb tanulság pedig, hogy ha a védelem
feltételei nem adottak, a legjobb megoldás
az időkapszula visszazárása, így megőrizve
a kulturális örökséget az utókor számára.
A papírra vetett elméleti tudományos eredményeknek azonban lehet másfajta kulturális hozadékuk is − ennek nyomán érkezett a Salome című Richard Strauss-opera
díszlettervezésére vonatkozó felkérés.
A feladat különlegessége az volt, hogy ne
valamilyen szürreális, elképzelt világot teremtsünk az opera drámai hangvétele köré,
hanem megelevenítsük azt az eredeti helyszínt, ahol tulajdonképpen a maga naturalisztikusságában Heródes Antipasz negyedes fejedelem ünnepi vacsorája lezajlott, és
Salome hercegnő delejes táncot lejtett − Keresztelő Szent János fejéért. Ehhez minden
korábbi színpadtervvel ellentétben most
rendelkezésünkre állnak azok a tervek, azok
az eszközök, és elméleti rekonstrukció formájában az a tudás, melynek segítségével
lehetőségünk van azt a bizonyos perisztíliumos, oszlopos térrészletet eredeti léptékében, eredeti arányrendszerében, eredeti színezésében úgy bemutatni, ahogy eddig nem
volt, nem lehetett része ennek az operának.
A végleges díszletben aztán − a négy évig
tartó tervezési folyamat eredményeképpen jelentős átalakulásokkal − kialakult
egy építészeti montázs: ahogy az opera
két órába tömörítve foglalja össze a Heródes Antipasz születésnapi vacsoráján
történt bibliai eseményeket, úgy a díszlet
célja is hasonló: színpadméretű területre
sűríteni a történet tanújaként álló falakat,
így idézve meg az ókornak egy apró, de a
kereszténység számára kiemelkedően fontos szeletét: Keresztelő Szent János mártírhalálának pillanatát.
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Az opera bemutatása az eredeti szakrális helyszínen, a jordániai Machaeruson
is előkészítés alatt van, de ahogy a világ
történései állnak, jelenleg sem az alsóváros további kutatásáról, sem az díszlet
jövőjéről nem tudok semmi biztatót vagy
biztosat mondani.

› Miről tudsz biztatót mondani? Látod-e
a következő egy-két év feladatait, tudod-e, mi következik most neked?
Idén a belső építkezés és az ebbéli számonkérés kivetülése következik, mégpedig egy könyv formájában. Le szeretném
zárni azt a most már húsz évet, amit ennek a szakmának szenteltem, és abból is
azt a tizenötöt, amit egy helyszínen, egy

projektcsoportnak a megalkotásával, művezetésével tölthettem, olyan emberek
társaságában, akik szinte már családtagnak számítanak a történetben. 2015-ben
a Pancho Aréna átadása után elkészült
egy könyv az akadémiát működtető alapítvány részére. Most úgy érzem, keletkezett azóta annyi érték − nemcsak épületek, hanem nagyon-nagyon sok terv is
a megépültekkel párhuzamosan, amelyek
különböző okoknál fogva nem épülhettek meg. Most egy részük megvalósul, de
már nem az én terveim, nem az én eredeti
koncepcióm alapján.
Mindennek ellenére ezek a tervek állomásai egy olyan koherens gondolatfolyamnak, ami − a régészeti prioritások

analógiájára − meglátásom szerint érdemes a hiteles bemutatásra. Úgy gondolom, ennyivel tartozom nemcsak magamnak, hanem azoknak az embereknek
is, akik ezen az úton társamul szegődtek, hogy ezt a közös munkát megörökítsem. Még a Sportközpont átadóünnepségén Orbán Viktor miniszterelnök úr
megkérdezte, hogy akkor ugye erről az
épületről is látunk egy olyan minőségű
könyvet, mint a Pancho Aréna esetében.
Ennek természetesen szintén szeretnék
megfelelni. Egy olyan alkotás képe körvonalazódik, ami lehet, hogy egy folyamatnak a vége, de az is lehet, hogy egy
új iránynak a kezdete, ezt egyelőre nem
lehet tudni. A könyv útja mindig rejtély. A mai emberből gyakran hiányzik
a számvetés képessége. Az idő − de sok
esetben inkább a bátorság − hiányától
függetlenül, egy pillanatra akkor is meg
kell állni, és számot vetni azzal a kérdéssel, hogy ami a problémáimat okozza, melyik külső vagy belső rétegnek a
rendetlenségéből adódik. Ilyenkor az
ember − én legalábbis így vagyok − egy
idő után megelégeli azt, hogy a szűk
környezetében, tegyük fel, az asztalán
vagy mögötte a polcon rendetlenség
van, aztán megelégeli, hogy kicsit szélesebb körben, a családjában, az otthonában vagy a munkahelyén van szellemi,
lelki, fizikai rendetlenség. És ez a vizsgálati kör szépen tágul, szélesedik, amíg
a rend újra el nem éri a „megtermékenyítő” szintet.
Van egy pont, amikor az embernek, ahogyan a Mester fogalmazott, úri jókedvéből
le kell ülnie, és rendet kell tennie magában. A 2021-es év az összegzés éve lesz.
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Ahol Salome
táncolt…
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Machaerus várának időkapszulába zárt
romjait 1807-ben találták meg, ugyanakkor azt a tényt, hogy ez a helyszín a
Nagy Heródes által átépített palotával
– egyben bibliai helyszínnel – azonos,
csak mintegy másfél évszázaddal később sikerült minden kétséget kizáróan
bizonyítani. Egy régészeti ásatás hos�szú – sokszor évszázados – folyamat:
a Machaeruson 1968-ban kezdődött,
és hosszabb-rövidebb megszakításokkal
a mai napig tart.

AHOL SALOME TÁNCOLT…
R i c h a r d S t r a u s s o p e r á j á n a k h i t e l e s t ö r t é n e lm i d í s z l e t e
a M a g y a r Á ll a m i O p e r a h á z b a n
D í s z le t t e r v : D o b r o s i Ta m á s, d r. V ö r ö s G y ő z ő
S z ö v e g , f ot ó k , illu s z t r á c ió k : D o b r o s i Ta m á s
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Dr. Vörös Győző ókorkutató profes�szor, aki korábban Makovecz Imre Corvin-ösztöndíjasa volt, 2009-ben nyerte
el a machaerusi vár feltárásának koncesszióját. Felkereste Makovecz Imrét,
a Magyar Művészeti Akadémia elnökét,
hogy tudna-e néhány fiatalt ajánlani,
aki segítségére lehetne a terepmunkában, illetve az ezzel párhuzamos tudományos kutatómunka elvégzésében.
Ekkoriban két munkatársammal éppen
a Mester irodájában dolgoztam vándorépítészként, és örömmel mondtunk
igent a lehetőségre. 2010 márciusa óta
hat alkalommal folyt helyszíni ásatás,
a kutatási eredményeket pedig három
kötetben (Győző Vörös: Machaerus
I−II−III.) ismerhette meg a nagyközönség.
A machaerusi citadellán
h e l y r e á l l í t o t t o s z l o p o k , J o r d á n i a

Ahol Salome
táncolt…

For decades, the Opera House has regularly staged Salome, the world-renowned opera by Richard Strauss. The play is set in the Fort of Machaerus, which
was first rediscovered in 1807, but was identified beyond doubt as Herod the Great's palace, a biblical site, only about a century and a half later. For the
first time in the history of the opera, it has become possible to reconstruct the authentic architectural setting of this tragic biblical story. The set is
intended to condense the historical structure into a stage-sized area, thus evoking a tiny yet extremely significant scene of ancient Christianity – the
enthralling dance of Princess Salome performed for the head of St. John the Baptist.
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Díszletter v Richard Strauss: Salome című operájához

Országépítő 202 1|01

Bár az Újszövetség drámai leírását adja
az operában is bemutatott születésnapi
ünnepségen történteknek, a Szentírás
sem a Machaerus, sem Salome nevéről
nem tesz említést. Ezekről ún. extra-biblikus forrásokból (pl. Josephus Flavius:
A zsidók története, ill. A zsidó háború)
vannak ismereteink. Josephus nemcsak a
szereplők motivációiról, politikai és családi kapcsolatrendszeréről nyújt teljesebb képet, hanem az erődített palotáról
is plasztikus leírást ad: beszámol elhelyezkedéséről, tornyai hihetetlen méretéről, valamint fejlett vízgyűjtő rendszeréről. Az egykori végvárat Nagy Heródes
alakíttatta palotává – alexandriai építészekkel dolgozott, akik szigorú, kanonizált építészeti arányrendszert alkalmaztak, így a feltárt töredékek ismeretében
hitelesen rekonstruálhatók a palota legfontosabb tereinek dimenziói, anyag- és
színhasználata. A megtalált és gondosan
katalogizált oszlopdobokból a királyi udvarban egy dór, a fürdőházban pedig egy
jón oszlopot is sikerült eredeti helyén,
eredeti elemekből felállítanunk, ami immár megkérdőjelezhetetlenné teszi az elméleti rekonstrukció hitelességét.
Egyiptom számára Verdi Aidája egyfajta
„nemzeti opera”: évről évre megismételhető fantasztikus esemény az eredeti
helyszínen, piramisokkal és a szfinx-szoborral a háttérben. Ehhez hasonló kincs
lehetne a Jordán Királyság számára
Strauss Saloméja. Ez a gondolat mozgatta meg dr. Vörös Győző és Ókovács
Szilveszter, az Operaház főigazgatójának fantáziáját. Közös gondolatuk, hogy
Machaerus romjainál, magyar közreműködéssel állíthassuk színpadra Richard
Strauss világhírű operáját. Az Operaház
évtizedek óta rendszeresen műsorra
tűzi a Salomét, így egy megújult díszlettel, a Magyar Állami Operaház felkészültségével és szakmai hátterével egy
nagyszabású operaesemény képe kezdett kibontakozni.
Természetesen a megálmodott díszletnek
elsődlegesen az Operaházban – illetve
jelenleg az Erkel Színház színpadán –
kell érvényesülnie; így ez a kettősség a
koncepciót is alapvetően meghatározta.

Az alapötlet azonban kőbe vésett: most
először nyílik lehetőség a Salome opera
történetében arra, hogy korhű, hiteles
építészeti terek adják e tragikus bibliai
történet hátterét. Ezért a díszlet központi elemét adó királyi udvar oszlopsorának
részlete 1 : 1 arányú leképezése az eredetinek, és az udvar hossztengelyében lévő
apszis – a királyi trónus helye – is valódi
méretében jelenik meg az előadásban.
Egy építészeti térstruktúra hatásos megjelenítése szempontjából a színpadon
más szabályok érvényesek, mint a valóságban. A díszlet mélysége, különböző
nézőpontokból való láthatósága, megvilágítása és akusztikája nem alacsonyabb
rendű szempont a régészeti hitelességnél. Ahogy az eredeti 4 : 3 alaprajzi arányú, perisztíliumos udvar 8 x 8-as dór
oszloprendje is egyfajta álperspektívát
teremt, és a trónus helyéről szemlélve
egy négyzetessé rövidülő tér illúzióját
kelti, úgy a színpadon is finomítanunk,
tömörítenünk kellett a díszlet mélységi
rétegein, elsősorban a láthatóság miatt.
A tervezéskor két fókuszpontunk volt:
az egyik a királyi udvar oszlopcsarnoka,
ahol a születésnapi vacsora és Salome
tánca lezajlott, háttérben a Tetrarcha
trónszékének félköríves apszisával.
A másik Keresztelő Szent János börtönének színhelye, amelyre Oscar Wilde,
az opera alapjául szolgáló dráma szerzője és a Strauss-opera szövegkönyve is
ciszternaként hivatkozik. Ez a narratíva a
19. század során publikált, hol tudományos igényű, hol költői hangvételű útibeszámolókon alapul: a romokat meglátogató utazók számára a hegytető közepén
lévő, beomlott, kőboltozatos ciszterna
maradványai jelentették az egyetlen építészeti támpontot – kézenfekvő volt ezt
börtönként azonosítani. A valóságban
azonban egyfelől a királyi udvar alatti
ciszterna egy kiterjedt vízgyűjtőrendszer részeként, stratégiai víztartalék
gyanánt kb. félmillió liter vizet tárolt
hermetikusan lezárva, másfelől pedig
logikailag is kizárható, hogy egy rabot
– legyen bármilyen fontos személyiség −
a királyi palotában, és nem a személyzet, illetve a királyi őrség számára épült

Richard Strauss: Salome
Magyar Állami Operaház / Erkel Színház
Díszbemutató: 2020. szeptember 15.
Rendező: Rátóti Zoltán
Díszlettervezők:
Dobrosi Tamás és dr. Vörös Győző
Jelmeztervező: Tordai Hajnal

alsóvárosban tartsanak fogva. A lejtős
hegyoldalba épült, részben sziklába vájt
helyiségek halmazát mutató alsóváros
képét idézi a díszlet előterében kialakított börtön, mely immár szakít a kútból
kiemelkedő próféta hagyományával.
A díszlet hátterében egy átriumos kert
fái sejlenek még fel: egy Josephus leírásában is szereplő rutabokros liget oldja a
tragikus eseménysort önmagába záró nehéz, monumentális várfalak látványát, a
falakét, amelyeken – Makovecz Imre szavaival élve – szinte átvérzik a történelem.
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CSENDBEN,
VILÁGSZÍNVONALON
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P F L A S p o r t- é s K o n f e r e n c i a - k ö z p o n t
É pít é s z e t : D o b r o s i Ta m á s
Szöveg: Dénes Eszter
F ot ó : D o b r o s i Ta m á s
Drónfotó: Kónyi-Kiss Botond

A világ legszebb stadionjai közé beválasztott felcsúti Pancho Arénát – lehámozva a
politikai csatározások terhét – a nemzetközi építészeti sajtó is kitüntetett figyelemben részesítette. Négy évvel később
mégis a legnagyobb csendben adták át a
hozzá tartozó sport- és konferencia-központot, noha léptékében és építészeti
minőségében is az egyik legjelentősebb
hazai középületről van szó, mely ráadásul
karakteresen, kristálytisztán jeleníti meg
a szerves építészeti gondolkodásmódot.

A kezdetekhez visszatérve, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia 2004-ben alakult meg az egykori felcsúti kisnemesi
kúria helyreállításával, és bentlakásos
kollégiummá alakításával. Az épített környezet az elkövetkező tíz évben fokozatosan, az orvosi szárny, az étterem, majd az
akadémiai centerpálya – a Pancho Aréna
– átadásával nyerte el mai formáját, és
ezzel az első ütem beépítése lezárult. Az
akadémiai oktató- és kutatómunka számára azonban idővel további fejlesztések
váltak szükségessé. A téli edzések fűtött
kültéri füves edzőpályát, az erőnléti gyakorlatok és az általános testnevelés pedig
tornacsarnokot igényelt, mindemellett
felmerült egy szálloda, egy rehabilitációs
és egy konferencia-központ létesítése is,
melyekre egységes telepítési koncepció
készült. Az arénától északra fekvő területen 2015-ben kezdődtek meg az építési munkálatok két labdarúgópálya, és a
hozzá tartozó kiszolgáló épület megvalósításával. Ez utóbbi a pályák téli fűtését
biztosító kazánház, valamint karbantartó
műhelyek, irodák és raktárak számára készült. A léptékénél fogva a konferenciatermeket is integrálni tudó sportközpont
tervezése 2016-ban indult.
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PFLA Sport- és Konferencia-központ
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A Sport- és Konferencia-központ tervezési és kivitelezési munkáiban részt vevők listája
Megbízó: A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány
Felelős építész és belsőépítész tervező: Dobrosi Tamás, okleveles építészmérnök
Munkatársak: Király László, Kónyi-Kiss Botond, Törekiné Bakó Krisztina,
Szegedi Antal, Arnóczki Imre Balázs, Arnóczki-Nagy Mariann, Orbán Oszkár
Látványtervező: Horváth Éva, Bombicz Tamás
Munkatársak: Mikus Áron, Szirják-Rebi Zsuzsanna, Kucsera Attila
Tartószerkezet tervező: Pongor László
Munkatársak: Balogh Andrej, Erdész Katalin, Szász Endre
Épületgépész tervező: Nagy László (vízellátás, csatornázás, fűtés)
Tóth István (légtechnika)
Takács László (gázellátás)
Épületvillamossági tervező: Hegedüs István
Út- és közlekedés tervező: Németh Balázs
Kert- és tájépítész tervező: Herczeg Ágnes
Épületakusztikai tervező: Dr. habil. Reis Frigyes
Tűzvédelmi tervező: Müller Róbert, Szigeti Péter
Alapterület:
Sportközpont: 9800 m 2
Kazánház és gazdasági épület: 1500 m 2
Tervezés éve: 2015–2017
Kivitelezés éve: 2016–2018



Fejlesztési koncepció látványter ve
(S p o r t- é s K o nf e r e n c i a - k ö z p o nt ,
if júsági s zálló, ka zánhá z), 20 16
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Orbán Viktor, a Puskás Ferenc Labdarúgó
Akadémia alapítója, hogy a homogenizált
építészeti palettán teret biztosítson a
magyar szerves építészeti gondolkodásnak, Makovecz Imrét kérte fel a tervezésre. A megbízói vízió fontos alaptézise
volt, hogy az épületek többlettartalmat
hordozzanak, és egyedi, értékálló megjelenésükkel kiemelkedjenek a hazai és a
nemzetközi mezőnyből. A Mester halála
után tanítványa, a feladatokban korábban is vezető szerepet vivő Dobrosi Tamás folytatta a tervezést (lásd Országépítő 2013/2. és 2014/2. szám).
Felcsút felé autóval közeledve jó rálátás
nyílik az akadémia területére, de csak
a táj többszöri pásztázása után akad
meg a szemünk a stadionon, ami a palaszürkés színével és puha tömegével,
léptéke ellenére tökéletesen illeszkedik
a környezetébe. A közelében álló, lendületesen hullámzó, égből aláereszkedő
tetejű, földből kinövő újabb épületlény
valódi méretei a tereplejtést kihasználó
bravúros telepítés okán még közelebbről
szemlélve is rejtve maradnak előttünk.
A multifunkcionális sportközpont három – egymással szorosan együttműkö-
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szükséges raktárak és szertárak kapcsolódnak. Az emeleti főbejáratok megformálása merőben eltér a megszokottól.
Az előteret a makoveczi ház a házban
elv szerint, hullámzó térfalú építmények
osztják kisebb egységekre. A közöttük
kanyargó közlekedőkön át, akár egy
erdő fái közül, már belépéskor felsejlik
az impozáns csarnoktér. E térplasztikák
uralják a látványt, a bennük elhelyezett
mosdók és egyéb kiszolgálóegységek
bejárata takarva marad az előtér felől.
Ezzel a gesztussal az előcsarnok eleganciája töretlen, a jelentős számú kiszol-

dő, ugyanakkor igény szerint teljesen
különválasztható –, egységes arculatú
épületrészre tagolódik. Magja egy rendezvénytérként is hasznosítható szabványos kézilabdapálya, melyhez egy 250
fős lelátó tartozik. Ehhez kapcsolódik
egy, az előbbivel méretében és szerkezetében megegyező déli csarnok, ami
változatos erőnléti edzések színtere. Az
épületegyüttes északi oldalát a konferencia-központ zárja le.
A mintegy tízezer négyzetméter alapterületű, funkciójából adódóan nehezen tagolható, 120 méteres épülethomlokzatot
a tetőig felfutó, dísznövényekkel, fákkal
beültetett támfalak sziluettje oldja, így a
park felől nézve sem tűnik a sportkomplexum nyomasztónak. E támfalakról indul
– a gótikus templomok külső támíveihez
hasonlatosan – az egymásba kapaszkodó fák lombkoronáit idéző, bevilágítókkal felhasított tetőszerkezet, mely a két
csarnokra „égboltozatként” borul, az
expresszív formálású külsővel önazonos
belső teret alkotva.
A két önálló csarnokot a tetőszerkezet vasbeton támívei alatt haladó futópálya fűzi össze. A kézilabdapályához
egy oldalra szervezett lelátó, valamint
a földszinten öltözők, irodák, illetve a
Atlétikai és erőfejlesztő csarnok belső tere futópályával
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gálóegység pavilonjai nem elaprózzák
azt, hanem olyan egységes térrendszert
alkotnak, mely végül könnyedén feloldódik a csarnoktérben. Az íves, 31 m
fesztávot áthidaló rétegelt-ragasztott fa
tartószerkezet hálóboltozatként feszül
rá a csarnokokra, majd a belső pillérsoron túllógva, mintegy ellensúlyt képezve
nyúlik bele a főbejárati aulába. Az itt
kialakuló másodlagos tetőszerkezetet
egyedi felülvilágítók szakítják fel, különleges fényhatásokat eredményezve.
Már első pillantásra látszik, s ezt az aulába való belépés élménye csak megerősíti:
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A kézilabdacsarnok bejárati előcsarnoka

ez az épület nem rejtegeti magát, közlései világosak és ellentmondásmentesek,
érzéseit – az építéssel és az emberépítéssel – nyíltan éli meg, és épp ilyen nyíltan
közvetíti felénk. A szerkezet, a térrendszer és a belsőépítészet olyan harmóniát
sugall, ami az aréna esetében, számos
külső körülmény és kötöttség okán, még
nem kristályosodott ki. Egyfajta önazonosság ez, amelyen a tervező hitelessége, szabad döntései szűrődnek át. Ez pedig, túlmutatva a tökéletes funkcionális
megfelelőségen, elemi erővel és magától
értetődően (át)élhetővé, szerethetővé teszi a használó számára.
Ebben a léptékben megszokott módszer
manapság a valódi szerkezetek elfedése,
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a belső terek kulisszaszerű felöltöztetése. Ezzel szemben itt maga a szerkezet
is belsőépítészeti elem, mely igazi arcát
mutatja felénk, saját belső logikájából
következően, tiszta statikai rendszerét
hangsúlyozva egyedi és különleges. A kevés anyaggal, markáns színekkel dolgozó, a stadionhoz képest feltűnően letisztult belsőépítészeti koncepció az egész
épületen következetesen vonul végig, és
bomlik le a legkisebb egységekig.
Szokatlan, de az épülettömeg és a működés szempontjából is logikus döntés volt
a konferencia-központ funkció integrálása, mely épületszárny nagyobb rendezvények esetén a kézilabdacsarnokkal ös�szekapcsolható. Az impozáns fogadótér

helyét, egyben az épület sarokpontját a
stadionról ismerős kupola jelöli ki. A főbejárati szinten egy lépcsőzetes nézőterű
nagyobb, míg a mély szinten egy kisebb
terem és egy elnöki tárgyaló található,
melyekhez melegítőkonyha és kávézó
tartozik. A két szint között íves hasítékban futó lépcső vezet át. A nagyelőadó
látszó faszerkezetekkel harmonizáló,
meleg színvilágú vakolt falai egyszerre
otthonos és elegáns belső teret adnak
puhán hullámzó vonalvezetésükkel.
Az épületkomplexum egységeit immár
egy nagy történetbe foglalva, a Pancho
Arénánál megismert anyaghasználat és a
jellemző egyedi építészeti elemek megjelennek a sportcsarnokon is, ugyanakkor

A konferencia-központ előcsarnokának részlete a lépcsőtérrel 
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már egy következő mondatba lépnek át.
Bizonyos szerkezeti elemeket a tervező jól
érzékelhetően továbbfejlesztett, elkerülve
a rutinos, egyszer bevált eszköztárat felvonultató langyos középszert, hogy átvezessen egy következő bekezdésbe, melyet
a szálloda jelentett volna, ha az nem vesz
időközben egészen más irányt, és Dobrosi
tervei szerint valósul meg.
Makovecz Imre munkatársaként Dobrosi
Tamás megtapasztalta az építés közösségalkotó, magasabb emberi minőségbe
emelő drámáját. Ezt szem előtt tartva,
időt és energiát nem kímélve vetette
bele magát az elmúlt tizennégy év során
valamennyi felcsúti feladatba. Maga az
akadémia nemcsak szakmai központ, hanem egyben szellemi műhely is. Az intézmény vezetése nem kizárólag sportolók
képzésére vállalkozik. Olyan fiatalokat
szeretne nevelni, akik az élet más területén is megállják a helyüket. Ezért elvárás volt, hogy az épített környezet mint

jelkép a közösség számára viszonyítási
alapot, megerősítést, büszkeséget adjon.
Ehhez igazodva, kihasználva a mecenatúra anyagi lehetőségeit, nem a funkció
nyers és objektív kiszolgálására helyezte
az építész a hangsúlyt, hanem egy olyan
egyedi vizuális világ megteremtésére, mely
lenyomatot hagy az itt felnövekvő nemzedékben. Ez a hozzáadott érték, a közösségépítő hatás megtérülése azonban nem
számszerűsíthető, nem mérhető pénzben.
Az a kérdés pedig, ami szinte jégpáncélt
vont a sportközpont épülete köré, hogy
vajon az építészet hosszú távon felülemelkedhet-e a politikán, évszázadok óta
megválaszolatlan. Az azonban bizonyos,
hogy alternatívát kínálhat, és pozitív átalakulást ösztönözhet. Dobrosi Tamás
határozott, a megbízó által is támogatott
szándéka a kortárs magyar stadion- és
sportcsarnok-építészet racionális irányzata mellett ezúttal egy olyan alternatívát adott, amely bátran nyúl komplex

formákhoz, szerkezetekhez, de új kontextusban alkalmazza azokat. Olyan, a
makoveczi alaptézisnek megfelelően egylényegű épületet alkotott, ahol a forma, a
tartalom és a használat egymást erősítve
egyensúlyt képez. Ahogy a Pancho Aréna,
úgy a sportközpont esetében is a funkció
kibontását követően az élő és épített környezet áthatása, rezdüléseinek összehangolása vált a koncepció mozgatórugójává.
Egy lépés olyan idealizált térstruktúrák
keresése felé, melyek szerkezetükben tektonikusak, ellentmondásoktól mentesek,
megjelenésükkel, asszociációikkal pedig
az egykorvolt háborítatlan természet közös tudatalatti emlékképét idézik. Ezzel
a mestere által kijelölt úton, képességei
legjavát adva egy új, még kiaknázatlan
irányban, új dimenziókban bizonyította a
szerves építészet létjogosultságát.

With full support from the client, the intention of Tamás Dobrosi was to provide rational solutions for the contemporary Hungarian stadium and arena
architecture. His style is best characterised by the use of complex shapes and structures in an innovative context. In keeping with the prominent ideas
of Makovecz, his building was conceived as an organic entity where form, content and use reinforce each other, and reach harmony. Similarly to the
Pancho Arena, the architectural concept behind the sports centre is driven by the interplay between its function and the subtle influences from the
natural and constructed environment. This is a step towards finding ideal structures of space that are tectonic in structure, free of contradictions and,
through their appearance, evoke the shared subconscious memory of nature in its original pristine form. Putting his best skills to work, Tamás Dobrosi
has proven that organic architecture has great, untapped potential for exploring new avenues.
A kézilabdacsarnok bejárati előcsarnokának részlete
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Főépítészek

IN T E R JÚ M A R K Ó T IMR É V E L
Kuli László
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Markót Imre a Vándoriskolát elvégezve hazament Törökszentmiklósra, hogy kamatoztassa az itt tanultakat. Több Szolnok környéki kisvárosban megtaláljuk jellegzetes épületeit.
Az Otthonunk Szentmiklós Egyesület elnökeként tevékenykedett a városért, évekig volt a
település főépítésze, 2014-től mint polgármester dolgozik a közösségért.
› A vándoriskolai diplomádat 1998-ban
kaptad meg. Mestereid között csak Ekler Dezső irodája működött a fővárosban,
többi vándoriskolai mestered (Lőrincz
Ferenc, Dévényi Sándor, Deák László, Jankovics Tibor) vidéki városokban dolgozott.
Már akkor is a kisvárosi lépték érdekelt?
Szülővárosod, Törökszentmiklós lebegett
a szemed előtt? Mit tudtál „begyűjteni”
mestereidtől e területen?
A kisvárosi lépték, amit felvetettél, nagyon érdekes megközelítés. Bevallom,
soha nem fogalmazódott meg ez így
bennem, és nem is gondolkodtam azon,
hogy építészszemmel, léptékekben különbséget tegyek település és település
között, abban a tekintetben, hogy egy
épületet épp hová tervezek, vagy miért
ott élek, ahol élek. Ami mindig is vonzott, az sokkal inkább a vidéki lét, mintsem egy kisváros léptéke. A Vándoriskola időszakában is a választásaimban
− hogy kitől tanuljak, kinek a dolgait
szívjam magamba – természetesen a
mestereim személye, munkássága szá Min d s z e nt y - e mlé k h e l y, T ör ök s z e nt mik ló s, 19 9 8

FŐÉPÍTÉSZEK
Markót Imre – Törökszentmiklós

Upon graduating from the Itinerant School, Imre Markót went home to Törökszentmiklós to make the most of what he had learned. His unique structures
are scattered across the landscape in many towns around Szolnok. Intermittently, he has served as the President of the Otthonunk Szentmiklós
Association, as the Chief Architect of the settlement and, since 2014, as its mayor.
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mított elsősorban, de fontos volt mellette a vidéki létezés megtapasztalása
is. Bár Szolnok, Keszthely, Kaposvár,
Pécs egészen más, mint Törökszentmiklós. Az előbbiek gyökerei mélyebbre
nyúlnak. Úgy gondolom, hogy egy település életére, az ott élők által alkotott
közösségre is igaz a hasonlat az élő
fáról: mennél idősebb egy fa, mennél
mélyebbre nyújtja a gyökereit, a lombja
annál terebélyesebb, és egy terebélyes
lombkoronában mindenből sokkal több
akad. Ennek ellenére a törökszentmiklósi gyökereim visszahúztak.
Kérdezted, mit „gyűjtöttem be” mestereimtől ezen a területen? A sok szakmai
kincs és emberség mellett azt a megtapasztalást, hogy létezik vidéki lét, továbbá megerősítést abban, hogy lehet
az ember építész nemcsak a fővárosban,
hanem vidéken is. Sőt, szükség is van
rá vidéken. Az elvégzendő munka csak
részben köti az embert ide, mert a mobilitás és az ismeretségi kör, a kapcsolatok
messzebbre mutatnak, mint az a hely,

Főépítészek
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ahol éled az életedet. De hogy a léptékre
kicsit visszatérjek, így, kb. huszonöt év
távlatából visszatekintve és értékelve a
múltat, az én esetemben úgy látom, hogy
valóban más volt a lépték itt, mint ha fiatalon Budapesten maradtam volna.

› Makovecz Imre mondta nekünk, vándoroknak, hogy a Vándoriskola elvégzése után meg
kell találnunk az országnak egy nekünk való
szegletét, és ott tisztességgel neki kell látni
dolgozni. Te hogyan láttál neki e feladatnak?
Hogyan lettél Törökszentmiklós főépítésze?
Mi történt veled a diploma után?
Országépítő 202 1|01

A diploma után, pontosabban az Ekler
Dezsőnél eltöltött néhány hónap után,
1997 tavaszán visszakerültem Törökszentmiklósra, és bő két évig Szolnokon dolgoztam Deák Laci és Blazsek
Gyöngyvér mellett. 1998-ban Törökszentmiklóson 50 éves évfordulója volt
a Nagykunsági Mária-napoknak. Ez az
eseménysorozat emléket állít annak a
napnak,amikor 1948. május 7−9. között
Mindszenty József hercegprímás a városba érkezett, és átadta XII. Pius pápa
Magyarországnak ajándékozott Mária-kegyszobrát, ami azóta is a Kálvá-

ria-kegytemplom éke. Az 50. évfordulóra
néhány hónap leforgása alatt, azon a
téren, ahol a hercegprímás a szentmisét
celebrálta, talán az ország első köztéri
Mindszenty-szobrát állította fel a város.
Ennek megvalósítását én kezdeményeztem, és én lehettem a környezetének az
építész-tervezője is. Ez volt az első megjelenésem szülővárosomban építészként.
1999 végére megérett bennem az önállóság iránti vágy − addigra volt is annyi
munkám, amivel önállósulhattam. 1998
azért is fontos évszám az életemben, mert
a helyi politikai közélet iránt is érdeklődve, az akkori önkormányzati választásokon képviselőjelöltként indultam Törökszentmiklóson a Kisgazdapárt – MDF
– Fidesz közös jelöltjeként. Hogyan lettem
főépítész? Képviselőnek nem választottak
meg sem engem, sem pedig a korábban
két cikluson át kisgazda polgármestert,
akivel együtt indultam. 2000 nyarán a város akkori MSZP-s alpolgármestere, helyi
építési vállalkozó, akivel korábban már
volt némi közös érintkezési felületünk a
szakmán keresztül, keresett meg azzal a
kérdéssel, hogy elvállalnám-e Törökszentmiklós főépítészi megbízatását. Igent
mondtam, igy lettem első ízben főépítész
2002-ig. Az az időszak meghatározó volt
az életemben, hiszen építészként megismerkedtem azzal a településsel, ahol születtem. Felnőttem egy városban, 14 évesen
elmentem, majd 28-30 évesen, fiatal felnőttként, építészként visszakerültem, és
elkezdtem megtanulni, felismerni az értékeit, a még el nem bontott kincseit. Abban
az időszakban születtek könyvek itt helyben is a régi városról, a 60-as, 70-es évek-

Családiház-átalakítás,
Törökszentmiklós, 2006

Családi ház, Törökszentmiklós, 2009

Családi ház, Törökszentmiklós, 2010

ben lebontott utcasorokról, épületekről.
Azzal szembesültem, hogy már sok eltűnt
közülük. Elindultam egy úton. Próbáltam
beépítési terveket készíttetni meghatározó területekre. Létrehoztam egy rendeletet a helyi épített örökségünk védelméről.
Az önkormányzat pályázatból felújított
egy szecessziós polgári házat. Elindítottam az új települési rendezési terv előkészítését. De nem találtam a közös hangot
az akkori polgármesterrel, így a 2002-es
önkormányzati választások után, mivel
ismét bizalmat kapott a választóktól, felmondtam a főépítészi megbízást. Közel öt
év szünet után, 2007 elején kért fel ismét
főépítésznek az akkor új polgármester, és
egészen 2014 nyaráig végezhettem szülővárosomban ezt a munkát. Ez a második
ciklus már egészen másról szólt, mint az
első két év. Bár ebben az időszakban is
megtapasztaltam, hogy a politikai akarat
nem hagyatkozik feltétlenül az építészeti
érvekre, de türelmesebb voltam, mint korábban. Ekkor lehetőséget kaptam Tervtanács működtetésére is. Később azonban a
képviselő-testülettől nem kaptunk forrást
a működéshez, így a Tervtanács feloszlott. Erre az időszakra esett az Európai
Unió 2007−2014-es fejlesztési ciklusa. Sikerült olyan pályázatokat megnyerni és a

pályázatok előkészítésben részt venni, az
Integrált Városfejlesztési Stratégia megalkotásában közreműködni, melynek eredményeként a város főtere megújulhatott,
új művelődési ház és könyvtár épülhetett,
és a Városháza visszaköltözhetett a régi,
1909-ben épült épületébe.

egyedül dolgozol, a megbízás átvételétől
a tervek átadásán át, netán a megvalósításban történő közreműködésig is csak
te magad vagy. Van egy határ, ami fölött
képtelenség elvállalni egy munkát, mert
nem tudod feldolgozni a terveket, összeállítani a tervdokumentációt. Esetleg hónapokat kérsz a munka elvégzésére, amit
pedig a piac nem fog tolerálni. Én főképpen lakóépületeket terveztem, többségében családi házakat, de volt szerencsém
társasházakat, kisebb középületeket,
bankfiókokat, óvodát, bölcsődét is alkotni. Ipari csarnokkal is volt dolgom, irodaépülettel szintén. Vázlattervi szinten
szállodával, szállásépülettel, templommal
és egy kisebb történelmi emlékparkkal is
foglalkozhattam. Egy öreg sifonérban őrzöm az eredeti tervdokumentációkat, a
padláson pedig több papírdoboznyi skiccet, amiket a tervezések során firkáltam.
Hogy mi valósult meg? Jó kérdés. Sok
minden. A szívemhez leginkább a törökszentmiklósi Mindszenty-emlékhely áll
közel, mert az sokkal többet jelent annál,
mint hogy a ma már Kossuth-díjas Györfi
Sándor szobrászművész építésze lehettem. Ezt igazából a gyermekemnek is érzem, mert a megvalósítás az én ötletemből indult ki, és ezzel mutatkozhattam be
a szülővárosomban. A valaha megépült
legnagyobb épület, amit terveztem, egy
6000 m2-es ipari csarnok, szintén itt
Törökszentmiklóson. De büszke vagyok
jó pár családi házra és társasházra is.
Hogy hol maradt bennem hiányérzet?
A meg nem valósult épületek miatt mindenképpen. Amiket visszamondtak, pedig
már sok energiát belefektettem. Akadt
olyan is, amit én mondtam vissza, mert
éppen eljutottunk egy számomra vállalhatatlan határig. Nem feltétlenül hiányérzetnek nevezném, mert ez rajtam
kívül álló tényezőkön is múlt, de valahol sajnálom, hogy egyedül dolgoztam,
és nem sikerült egy olyan építészirodát
létrehozni, ahol többen dolgozunk, ahol
vannak valódi társak.

› Milyen épületeket terveztél? Mi valósult
meg? Hol maradt benned hiányérzet?
Amikor a felvezetődben a kisvárosi lépték vonzalmáról kérdeztél, említettem,
hogy ez így soha nem fogalmazódott meg
bennem. Ugyanakkor azzal a döntéssel,
hogy Törökszentmiklóst választottam
lakóhelyemül, és ide kötöttem a munkavégzésem helyét is, léptékét tekintve
meghatároztam – főképp utólag nézve
− az építészi létemet. Törökszentmiklós kisváros. Amikor az önálló pályámat
kezdtem, én lettem a városban a hatodik
építész, és ez a szám azóta csak csökkent. Utánam senki nem jött vissza, pedig az évek során több fiatal is végzett
építészként. Érdekes még, hogy mindenki
egyedül dolgozott, ez pedig valahol meghatározza a tervezendő épület léptékét.
Bár kezdetben próbáltam kísérletet tenni arra, hogy az egyik kollégámmal ös�szefogjunk, ez nem járt sikerrel. Amikor

› Néhány éve Törökszentmiklós polgármestereként dolgozol. Főépítész és polgármester kölcsönös tiszteleten alapuló
 Min d s z e nt y - e mlé k h e l y, T ör ök s z e nt mik ló s, 19 9 8
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együttműködése sok településünkön hozott érezhető fellendülést. Hogyan tudtál
átülni egyik székből a másikba? Milyen
változást hozott ez a fejlemény építészpraxisodban? Hogyan dolgozol most együtt
egy főépítésszel?
Az én főépítészi tevékenységem azzal ért véget, hogy nyilvánossá vált a
polgármesteri jelölésem a 2014-es önkormányzati választásokon. A polgármesterünk úgy gondolta: jobb, ha nem
várjuk meg a választások eredményét,
gyakorlatilag felmondott nekem. Igazából már az ezt megelőző időszakban
sem kért az önkormányzati vezetés kifejezetten szakmai véleményt tőlem a
fejlesztési elképzeléseihez. Két polgármester alatt voltam főépítész. Az első
nem volt pártpolitikus, pénzügyi szakember volt, és a településfejlesztést
sem elsődlegesen építészeti kérdésnek
tekintette. A döntések sok esetben nem
is szakmai érvek mellett születtek, és
ez nem csak az én szakterületemre volt
jellemző. Gyakorlatilag 2002-ben ebből
lett elegem. A második polgármesteremmel egészen más kapcsolatom volt.
Ő sokszor figyelembe vette a szakmai
érveket, de a második ciklusában előtérbe helyezte a pillanatnyi politikai előny
megszerzését. Elsődleges cél volt, hogy
gyorsan és rövid távon népszerű döntések történjenek, akár a városfejlesztés
terén is. Őszintén megvallva főépítészként nekem nem sikerült elérnem egyik
polgármesternél sem az általad is említett kölcsönös tiszteletet és bizalmat.
A polgármesterek döntései sokszor
felülírták, vagy meg sem hallgatták a főépítészi véleményt, javaslatot.
Miután polgármester lettem, Tekse
Andrást, törökszentmiklósi építészkollégámat kértem fel főépítésznek, akivel korábban is jó szakmai kapcsolatot
ápoltam, és aki addig is főépítészként
dolgozott egy másik megyei településen. Nem könnyű átülni egyik székből a
másikba. Tény, hogy az ember építész,
és építészként gondol a város beruházásaira, a fejlesztési célokra, koncepciókra. Az első években előfordult, hogy
főépítésznek képzeltem magam. Átnyúl-
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Igyekszem nagyobb teret adni András
számára, és támaszkodni az ő véleményére. Ugyanakkor ő is számit a szakmai véleményemre egy adott kérdésben.
Nem könnyű a határokat meghúzni, de
az egyéb feladatok miatt nem is marad az embernek ideje kisebb szakmai
kérdésekben állást foglalni. A koncepcionális kérdésekben viszont nekem is
vannak határozott építészeti elképzeléseim. Egyébként a polgármesterség az
építész-praxisomban azt eredményezte,
hogy közel hat éve nem terveztem házat. Az utolsó házamat, egy szolnoki
kétlakásos társasház terveit 2015-ben
készítettem el, mely aztán meg is épült.

› Egy település közösségében elismertséget és bizalmat szerezni évekig tartó
folyamat. Egy kis településen ez járható út,
de egy nagyobb, Törökszentmiklós léptékű
városban ennél már többre van szükség.
Szerinted mekkora az a lélekszám, ahol
már óhatatlanul be kell vonni a pártokat
a támogatás megszerzéséhez? Függetlenséged megtartása mellett a pártpolitikai
színtér hogyan tud támogatni munkádban?

Családiház-bővítés, Törökszentmiklós, 2003

tam a főépítész feje fölött, vagy keresztülhúztam egy korábbi fejlesztési célt,
és másikat vitettem be egy pályázatra,
anélkül, hogy ezt vele egyeztettem volna. Többször is volt konfliktusunk ilyen
esetek miatt. Sokszor felrótta nekem,
hogy polgármesterként úgy kezelem őt,

ahogyan engem az előző polgármester.
Mentségemre szóljon, hogy én magam is
építész vagyok, és nem a pillanatnyi politikai célok vezérelnek, hanem a szakmai elképzeléseim. A ciklus végére és
most, a második ciklusra szándékosan
háttérben akartam és akarok maradni.

Törökszentmiklóson azt tapasztaltam,
hogy még egy húszezres városban sincs
feltétlenül szükség a pártpolitikára.
Legalábbis arra, amit az elmúlt húsz
évben megéltünk, semmiképpen nincs.
A pártpolitikai ellentétek, kiásott lövészárkok szembefordítják az embereket.
Hajlamossá teszik a pártok követőit
arra, hogy egy jó ügy mellé azért se álljanak be támogatóként, mert az nem az ő
kutyájuk kölyke. Tipikus példája ennek,
ha valaki a település egészére pozitívan
kiható beruházást azért kritizál, és azért
nem fogad el, mert nem az ő pártszimpátiájához tartozó, vagy nem pártpolitikus polgármester vezette önkormányzat
nyerte el hozzá a forrásokat. Az önkormányzatiság nem a pártokról kellene
hogy szóljon, hanem a helyiekről, az ott
élőkről, és az ott élők véleményének a
sokszínűségéről.
A mai Magyarországon az önkormányzatok többsége forráshiányos. A rendszerváltás óta, a kezdetektől ez idáig az
önkormányzatok bevételeit az egymást
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Kétlakásos társasház, Szolnok, 2016

váltó kormányok folyamatosan nyirbálták. Az önkormányzatok, amikor költségvetést terveznek, első helyen mindig
a működést tűzik ki célként, azaz a kötelező és az ezek mellé társuló önként
vállalt feladataik elvégzéséhez biztosítják a szükséges pénzeszközöket. A megmaradt összeget tudják beruházásokra,
felújításokra, fejlesztésekre fordítani.
Ezeket nevezhetjük vágyaknak, álmoknak, céloknak, melyek megvalósulásán
keresztül mérik a lakosok egy polgármester, egy önkormányzati vezetés sikerességét, eredményességét. Az ilyen
célok közül a legegyszerűbb dolgok
az út- és járdafelújítások, valamint az
egyéb infrastrukturális (víz, szennyvíz,
csapadékvíz) fejlesztések. A szükséges
intézményi beruházások (bölcsőde, óvoda, kulturális épületek, orvosi rendelők
stb. építése), közösségi terek megvalósítása, zöldfelület-fejlesztések, meglévő
ingatlanok felújítása stb. Törökszent-
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miklóson ezekre a célokra a saját bevételeinkből éves szinten 300-350 millió
forint marad, ami rendkívül kevés. Ezt
a forrást európai uniós, valamint hazai
pályázatokból tudjuk kiegészíteni. Ezeknek a forrásoknak a megszerzése, úgy
érzem, jelenleg nem mentes a pártpolitikai színtértől. A tapasztalat azt mutatja,
hogy a jelenlegi kormányzó pártok nem
ugyanazzal a mértékkel mérnek azon települések esetében, ahol a polgármester
független vagy más pártból jövő.

› Az épített környezet védelmében, és annak fejlesztése során milyen, Törökszentmiklósra jellemző megoldásokat tudnál
bemutatni? Van egy átfogó szentmiklósi
jövőkép, felvázolt ideális város, vagy a
feladatok és lehetőségek függvényében
léptek előre? Melyik fejlesztésre vagy a
legbüszkébb?
Törökszentmiklós 2020-ban ünnepelte a török idők utáni újratelepítésének

300. évfordulóját. A 2020−2021-es
éveket az önkormányzat Törökszentmiklós 300 Emlékévvé nyilvánította.
Az emlékév eseménysorozatának előkészítésére létrehozott Emlékbizottság
városfejlesztési albizottsága 28 pontos
fejlesztési javaslatot állított össze. Az
Integrált Településfejlesztési Stratégia
szintén átfogó fejlesztési elképzeléseket tartalmaz. Az ideális természetesen
az lenne, ha a településfejlesztés ezek
mentén a stratégiák mentén haladhatna lépésről lépésre. A valóság azonban
ettől lényegesen eltér. Legutóbb 2020
elején határoztuk meg az előttünk álló
hétéves fejlesztési ciklusra vonatkozó
települési igényeinket a megyei önkormányzat számára, ekkor ennek a pénzügyi igényei 40 milliárd forintra rúgtak.
A mögöttünk hagyott hat évben összesen 5 milliárd forint értékű pályázati
forráshoz jutottunk. Ezt azért emelem
ki, hogy látható legyen a különbség a

valós igények és a lehetőségek között.
Bár van átfogó jövőkép, csak a lehetőségekhez igazított feladatmegvalósításokkal tudunk előre haladni. Ugyanakkor a napokban Jász-Nagykun-Szolnok
megyére vonatkozóan nagymértékű
fejlesztési csomag érkezéséről szóltak
a napi hírek, és ezekkel kapcsolatban
megkezdődtek a megyei egyeztetések
is. Ha ez valóban megvalósul, ha nem
is az elkövetkező hét évben, de 2030ig megérkezhet a 40 milliárd is a városba. A remény hal meg utoljára. Ahogy
egy ember életében, úgy egy település
életében is a legfontosabb a jövőbe vetett hit, bizalom és optimizmus. Miként
lépkedtünk az elmúlt hat évben a lehetőségeink mentén? Tudtunk infrastrukturális fejlesztéseket, felújításokat megvalósítani: helyi utakat, kerékpárutat,
szennyvízhálózatot,
szennyvíztelepet
felújítani, csapadékelvezető rendszert
építeni. Önkormányzati ingatlanokat
korszerűsíteni, önkormányzati ipartelepet fejleszteni, új csarnokkal, épületfelújításokkal: iroda-, öltözőépülettel.
Közösségi sportpályákat építhettünk,
megújítottuk a városi piacot. Ez utóbbi
városrendezési feladat is volt, ugyanis
az addig közutakkal szabdalt piacot új

területek bevonásával tömbösítettük, és
a szanált területeket parkosítottuk. Polgármesterként eddig erre a fejlesztésre
vagyok a legbüszkébb, amit egyébként a
Vándorépítész Kft., Czégány Sándor tervezett. Fontos kiemelni, hogy az önkormányzati fejlesztések mellett számos
állami beruházás is megvalósult a városban. Ezek egyike a Nemzeti Köznevelési
Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megépült tanuszoda. A programban szereplő tanuszodák tervei mind
a Kós Károly Egyesüléshez kötődnek.
A Nemzeti Sportközpontok mint beruházó részéről Jánosi János (Kvadrum Kft.)
koordinálta az épületeket. Első körben
24 épült az országban, a miénket Horváth Zoltán (Triskell Kft.) tervezte. Az
elmúlt években polgármesterként az
Egyesülésből nem csak Czégány Sanyit
kerestem törökszentmiklósi megbízásokkal. Pályázatokhoz kapcsolódó terveken dolgozott nálunk Pintér Balázs is.
Csernyus Lőrinchez több szálon is kötődöm. Korábban a Vándoriskola hallgatói
számára szerettem volna kisebb helyi
pályázatokat lebonyolítani, ezért 2015ben megkerestem őt azzal az elképzeléssel, hogy újítsuk meg a közigazgatásilag
Törökszentmiklóshoz kapcsolt három
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kis falunk építészeti arculatát egy vándoriskolás ötletpályázat keretén belül.
Ez az elképzelés aztán csak ötlet maradt. De részben épp ennek köszönhetően a 100 lelkes Óballa nevű kis falunk
2018 őszén Csernyus Lőrinc és Buella
Mónika közreműködésével sikeresen bejutott a 25 éves NKA Építőművészeti Tagozatának projektjébe, melyben Ybl-es
építészhallgatók a falu főterét tervezték
meg közösségi tervezésben. Czégány
Sanyi és Pintér Balázs mellett Csernyus
Lőrinc is végzett építész-tervezői munkát Törökszentmiklós számára: egy új,
négycsoportos bölcsőde tervezésével
bíztuk meg, de a pályázatunk sajnos
nem nyert. Végül, de nem utolsósorban
tájépítészként Buella Mónikával is dolgoztam együtt polgármesterként. Mónika a piacátalakításhoz kapcsolódó új
közösségi parkot és a piac zöldfelületeit
tervezte nálunk, majd egy harminc éve
feltöltött malomtó helyén „organikusan”
kialakult közösségi park komplex zöldfelületi rendezésének vázlatterveit készítette el. Egyelőre a fiókban hever, sok
más elképzelésünk vázlatai, megkezdett
tervei mellett. Bízom abban, hogy ezeket a fiókban heverő terveket hamarosan leporolhatjuk majd.

Faluház, Bagod. Fotó: Gál Roland

Harmath-Gyetvay Enikő, Fülöp Tibor | Fotó: Gál Roland
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Makovecz Imre születésének 80. évfordulóján a Magyar Kormány határozatban rögzítette, hogy a Mester életműve olyan kulturális és
nemzeti értéket képvisel, melynek megóvása és gondozása, a jövő nemzedékekkel való megismertetése kiemelten fontos és szükséges
feladat. Ennek eszköze a kiemelkedő alkotások műemlékké nyilvánítása, épületek korszerűsítése és felújítása, valamint a meg nem
épült tervek megvalósítása. Az életmű gondozásáról 2015-ben megjelent Kormányhatározatnak köszönhetően az elmúlt évek során
közel harminc, Makovecz Imre által tervezett épület felújítása, megépítése kezdődhetett meg. Cikkünkben két, már átadott épület
sorsáról számolunk be: a bagodi és baki faluházak felújítását ismertetjük.

Faluház, Bak. Fotó: Gál Roland

„TETŐK AZ EMBERI
ÖSSZEJÖVETEL FELETT…”
Faluház-felújítások Bagodon és Bakon
Országépítő 202 1|01

Makovecz Imre munkatársaival folytatott
faluház-építő tevékenysége elsősorban a
magukramaradt, az ország perifériájára
szorult vidéki közösségek erősítéséről
és az építés drámájáról szólt. A Népművelési Intézet munkatársaival, Beke Pál
népművelővel és Varga A. Tamás művelődésszervezővel a hetvenes évek közepétől járták az országot, szemlélődtek,
beszélgettek, keresték a megoldást arra
a kérdésre, hogy a központilag vezérelt kultúrházhálózattól elidegenedett
emberek milyen keretek között tudnák
újraformálni saját közösségeiket. Varga A. Tamás a következőképpen fogalmazta meg a közösség teremtő erejét:
„Bárhol, ahol együtt vagyunk, világot
építünk magunknak. Ahol emberek vannak, a kultúra létrejön. Ahol emberek
vannak, a kultúra tökéletesedik. Tulajdonképpen a tömeg – pontosabban az
összejövetel – az a talaj, amelyben a
művelődési folyamatok létrejönnek. (…)
...Ennek feltétele, hogy olyan helyeket
teremtsünk, amelyek nem mások, mint
tetők az emberi összejövetel felett.” 1 Varga gondolatán elindulva megindultak az
„előtérkísérletek”, a művelődési házak
előtereit megtöltötték a hétköznapi tevékenységeket kiszolgáló tartalommal.
Tanácsadásokkal segítették a közösségeket, majd a nyolcvanas évek elejétől
megkezdődtek az új faluházak tervezései, a meglévők átalakításai, toldásai. Elsőként Békés és Zala2 megyében indultak
el ezek a folyamatok. A szinte anyagi for1 Varga A. Tamás: Mi is a faluház? In: Makovecz Imre
műhelye. Szerk.: Gerle János. Bp., Mundus Magyar
Egyetemi Kiadó, 1996.
2 Zala megyében elsőként Zalaszentlászlón épült
faluház (1981−85), ennek 2019-ben lezajlott felújítását
a későbbiekben ismertetjük.

Faluház-felújítások
Bagodon és Bakon
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Faluház, Bagod. Archív fotó

Az ágasfás portikusz, Bagod.
Archív fotó

rások nélkül zajló építkezések vezették
vissza Makoveczet végleg a fából való
építéshez, ez hozta magával a hagyományos anyagok használatát, melyekkel
a közösség kalákában tudott építkezni.3
A fából történő építkezéshez való vis�szatérés nem egyszerűen anyagválasztást
jelent. A faluházak működésének újragondolásával párhuzamosan jelent meg
Makovecz Imre építészetében az új építészeti gondolatok megtestesülése. A faluház-építkezésekben hangsúlyosan megjelenő fa nem csupán olcsó építőanyagot
jelentett, szimbolikus jelentősége talán
még fontosabb: a fa az élet jelképe. Az
épületek, a térszervezés szimmetrikus
kialakítása pedig a természetben minden-

A bagodi faluház esetében egy meglévő
épület áttervezésére, rekonstrukciójára
kérték fel az építészt. A faluház a 19. század elején a településre költöző, alsó- és
felsőbagodi földbirtokokat megvásároló boldogfai Farkas család kúriája volt,
melyet nemzedékeken át birtokoltak és
bővítettek. Utolsó tulajdonosa boldogfai
dr. Farkas Tibor, jogász, országgyűlési
képviselő volt, akinek halála után még
özvegye és gyermekei lakták az épületet, annak államosításáig. Makovecz
Imrét a bagodi Közös Tanács bízta meg

az időközben munkásszállóként is működő épület faluházzá való alakításával.
A terveket kollégáival – Koppány Zoltán és Kravár Ágnes (építészek), Fekete
György (belsőépítész), Csutoros Sándor
(szobrász) – 1984-ben készítették el, az
átalakítás 1987-re valósult meg.
A 76-os út melletti teresedésen álló
épület méltóságteljes, háromárkádos
homlokzatával fogadja a településre Zalaegerszeg felől érkezőket. Ezzel
egyenrangúvá vált a faluház nyugati, a
teret határoló házsorok felé nyíló hom-

Alaprajz, Bagod

Bagod:
Generáltervező:		
Alfaterv-2000 Kft.
Felelős építész-tervező: Fülöp Tibor
Építész munkatársak:
Madár Ivett, Lőrincz Anna
Gépész tervező: Mogyorósi József
Elektromos tervező: Fekete Sándor
Tűzvédelem: Pék Sándor
Egészségbiztonság-védelmi terv:
Pékné Szilágyi Ibolya
Építés: 1987
Felújítástervezés éve: 2017
Megvalósulás: 2018

Országépítő 202 1|01

Metszetek, Bagod

hol jelen lévő tükröződések építészeti leképezésének tekinthető.
Bagod és Bak hasonló léptékű települések
Zalaegerszeg vonzáskörzetében. Mindkét

település faluháza az 1980-as évek második felében született Makovecz Imre tervei
alapján, mégis két, egészen eltérő karakterű és történetű épületről beszélhetünk.
Ágasfás portikusz a felújítás után. Faluház, Bagod. Fotó: Gál Roland

3 Makovecz Imre műhelye. Szerk.: Gerle János. Bp., Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 1996. 244−248. o.

lokzata, melyre egy ágasfás portikusz
került – megidézve a kastélyépítészetben gyakran előforduló bejárati motívumot. Ez az építészeti elem az egyetlen,
mely a külső szemlélő számára sugallja a Makovecz-féle beavatkozást, mely
minden egyéb tekintetben a kisnemesi
kúria méltó helyreállítását szolgálta.
A házak közé hosszan benyúló téren
álltak Csutoros Sándor útszéli kereszt
metamorfózisát megjelenítő szobrai,
melyeket egy Zala megyei, általa kidolgozott környezetformáló program
részeként készített el. A kúria sok kis
helyiségre osztott belső terében négy
szoba összenyitásával alakították ki a
nagytermet. A terveken ehhez egy kiszolgálókonyha és tanácskozóterem
csatlakozott, valamint egy könyvtárhelyiség és vizesblokkok is helyet kaptak a
földszinten, ám az építés során egyszerűsödött a struktúra. Végül a nagyteremhez kiállítótér és információs iroda
kapcsolódott, valamint helyet kaptak a
szükséges vizes- és gépészeti helyiségek is. Az épület részben alápincézett,
eredetileg pinceklubbal működött.

 Faluház, Bak. Archív légifotó

Faluház-felújítások
Bagodon és Bakon
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 Metszetek, faluház, Bak

A bagodi felkéréssel közel egy időben
kapta Makovecz a megbízást a baki
Közös Tanácstól faluház tervezésére.
Itt egy település-központi saroktelken
álló elbontott épület helyére kellett az
új faluházat megtervezni, mely az I. világháborús emlékmű közvetlen szomszédságában, a régi iskolával szemben
állt. Ez az elhelyezkedés és a nagy fokú
helyi támogatottság teremtette meg a
lehetőségét annak, hogy a térszervezés és az alaprajzi megformálás szerves
egységbe hozza a Bekével és Vargával
kidolgozott hétköznapi működést a makoveczi lényszerűség gondolatán alapuló karakteres építészettel, s ezáltal az
épület a település közösségeit erősítő,
identitásképző jelképévé váljon. Ezeknek
a körülményeknek az együttállása járulhatott hozzá ahhoz, hogy az itt született
épület jóval nagyobb ismertségre tett
szert, mint bagodi társa. A baki faluházat 2017-ben műemlékké nyilvánították.
A kitárt szárnyú turult formáló épület
nem csupán formai játék volt, hanem a
világháborús hősök emlékművéről ideológiai okokból levert ősi jelképet idézte
meg. A Vincze László építész és Mezei
Gábor belsőépítész közreműködésével
1985−86-ban készült terveken jól látható, hogy a tömeg tökéletesen illeszkedő
burka az egymásba áramló, differenciált,
a közösség összehozását szolgáló tereknek. A ház egyik szárnyában a földszintre a találkozások tere, fölé az emeletre
könyvtár került, a másik szárnyban nagyterem található színpaddal és galériával.
Az alkalmazott anyagok az építészeti
formálást erősítő fehér meszelt falak és
a jellegzetes, tollazatszerű granicafedés.
Mindkét faluház életében közel harminc
év telt el a megújulásig. Ez a harminc év
nem múlt el nyomtalanul, az anyagok természetes öregedése éppúgy rajta hagyta
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a nyomát a házakon, mint a rendszeres
használat, a karbantartás hiánya és az
ezzel járó elhasználódás. A települések
egy-egy pályázati lehetőséget kihasználva kisebb felújítási munkákat végeztek,
ám ezek csupán foltszerű beavatkozásokat jelentettek. Pályázati forrásokból
mindkét faluban lezajlott az akadálymentesítés, valamint Bagodon felújították a tetőzetet – ekkor tűnhetett el a

zési munkálatokat olyan gondossággal
kell elvégezni, mint műemlék épületek
esetében. A tervfeldolgozás során a tervezők szorosan együttműködnek a Makovecz Imre Alapítvány és a Makovecz
Központ és Archívum munkatársaival.
A két bemutatott faluház felújítási tervei többszöri szemlézést és igényfelmérést követően Fülöp Tibor építész közreműködésével készültek, aki Makovecz

 Alaprajz, faluház, Bak

 Faluház, Bak. Archív fotó: Ger van der Vlugt

főhomlokzati tetőablak –, Bakon pedig
a granicafedés teljes cseréje és jelentős
tűzvédelmi korszerűsítések készültek el.
A Kormányhatározat által támogatott
felújítások esetében a legfontosabb
szempont az épület megjelenésének,
szellemiségének megőrzése, illetve helyreállítása azokban az esetekben, amikor
az az idők folyamán sérülhetett. A kiindulópontot minden esetben az eredeti
tervek jelentik, a tervezési és kivitele-

Imre építészeti örökségének elhivatott
gondozója Zala megyében. Az említett
helyreállítások mellett az ő tervei alapján újult meg a zalaszentlászlói faluház, ő tervezte a Gébárti-tó partján álló
Kézművesek Házának bővítését, mely
a Makovecz Imre zalai közösségépítő
munkásságának emléket állító tárlat
otthonává vált. Fülöp Tibor tevékenyen
részt vett a Makovecz-tervek alapján
épült, szintén a Gébárti-tó partján álló
 Faluház a felújítás után, Bak. Fotó: Gál Roland

Boldogasszony-kápolna kivitelezésében
is. A két faluház felújításának tervezését a Makovecz Imre Alapítvány részéről
Kampis Miklós (1935−2020) felügyelte kurátorként, éles és találó meglátásaival segítve a tervezők munkáját.
A bagodi faluház felújítási tervei Fülöp Tibor vezető tervező irányításával,
Lőrincz Anna és Madár Ivett építészek
közreműködésével készültek 2017-ben.
Rossz műszaki állapota miatt az épület alulhasznosított volt, így felújítása
nem csupán építészeti, de társadalmi
szempontból is igen szükségesnek bizonyult. A tervezéssel párhuzamosan a
szerkezetek vizsgálata is lezajlott, ami
az általános állagromláson túl további
problémákat hozott felszínre. Elsődleges

Faluház-felújítások
Bagodon és Bakon
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Homlokzat ter ve és homlokzati
részletképzés. Faluház, Bak.
Fotó: Gál Roland

feladat volt a pince központjában álló,
elavult állapotú cserépkályha elbontása,
a nagyterem gazdaságtalan padlófűtésének radiátoros bővítése kazáncserével,
az ágasfák felületkezelése és padlócsatlakozásának megoldása, a pincehelyiség
fűtésének és világításának kialakítása,
a nyílászárók felújítása, cseréje. A pincelejárat környezetében, a boltozatokon és a padlóburkolaton jelentkező
hajszálrepedések az alápincézett épületrész vizesedés miatti süllyedését jelezték, így a legkritikusabb feladat a talajvíz okozta problémák megoldása volt.
A kivitelezés során a pincefalak és padló vízszigetelése megtörtént. Ezt egészíti
ki az épület köré telepített dréncsöves
vízelvezető rendszer, ami külső árokba
vezeti a csapadékvizet. A pince teljes falfelületén és a földszinti termek vizesedő
falszakaszain a belső vakolat leverése, a
fúgák tisztítása és fal kiszárítása előzte
meg a villany- és fűtésszerelési munkát.
Ezt követően készültek el a belső falfestések, új padlóburkolatok. A tornácról a
pincébe vezető lépcső teljes felújításon
esett át, és egy új, az épülethez méltó, díszes ajtóval lezárhatóvá vált. A pince új
nyílászárókat kapott, a földszinti nyílásokat újraüvegezték. A homlokzat teljes
egészében újra lett festve a kéményekkel
egyetemben, a falakat koronázó sárga
színű párkányt kijavították, a tornácoszlopok lábazata szárítóvakolatot kapott,
az ágasfák felületkezelése és padlócsatlakozásának felújítása is megtörtént.

Bak:
Generáltervező: Makona Kft.
Felelős építész-tervező: Bódis Géza
Tartószerkezet: Simon Péter
Gépész tervező: Mogyorósi József
Elektromos tervező: Fekete Sándor
Építés: 1988
Felújítástervezés éve: 2017
Megvalósulás: 2018
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Nagyterem, Bagod. Fotó: Gál Roland

Az előlépcsőket felcsiszolták, s az
épületről az eredeti tervekhez képest
elmaradt lábazati kőburkolat is megvalósulhatott. A felújítás részeként a
Fekete György által tervezett bútorokat újragyártották, és korabeli fotók
alapján Csutoros Sándor kilencvenes
évekre teljesen tönkrement szobrai is
újra elkészültek. Az épület körüli tér
rendezése már az önkormányzat önerejéből történt meg: a szobrok körül egy
rendezett parkot alakítottak ki, míg a
másik oldalon új parkoló várja az autóval érkezőket. A felújítás során lehetőleg helyi kivitelezőkkel szerződött
a település polgármestere, ezzel is a
helyi ipart támogatva. Emellett a falu
lakossága is jelentős társadalmi munkával járult hozzá a felújításhoz, az
iparművészeti-kézműves munkák a Gébárti Kézművesek Házában készültek el.
A baki faluház felújítási terveit Bódis
Géza zalaegerszegi építész, a korábbi
beavatkozások tervezője készítette vezető tervezőként, az ő munkáját segítette Fülöp Tibor a felmérések és tervváltozatok készítésével. Különösen fontos
volt a helyi közösség számára, hogy a
2018-as falunapra, a faluház átadásának 30. évfordulójára elkészüljenek a

szükséges munkálatok. A terv eredeti
célkitűzései elsősorban az üzemeltetést nehezítő körülmények elhárítására
törekedtek. A két legfőbb probléma ebben az esetben is a pince vizesedése és
a fűtés gazdaságtalan működése volt.
A tervezett beavatkozások ennek megfelelően a következők voltak: a pince függőleges vízszigetelése és szivárgórendszer kiépítése; a pincelejáró építészeti
karakterhez illeszkedő lefedése; az előlépcső újraépítése; nyílászárók cseréje;
hajópadlók cseréje és felújítása; belső
felületkezelések elvégzése; a világítás
korszerűsítése különös tekintettel a
könyvtárra; emeleti fűtés kiépítése kazáncserével; valamint a Mezei Gábor tervezte bútorok újragyártása és kiegészítése.
A tervezés során faanyagvédelmi és
szigetelési feltárások készültek, melyek
igazolták a legkritikusabb beavatkozási
pontokat, s a munkálatok megkezdését
követően is fény derült számos nem várt
problémára, melyek akut megoldást kívántak. További szempont volt a munkák ütemezésekor, hogy az építkezést
az intézmény folyamatos működése
mellett kellett megvalósítani. Ez a körülmény mind az üzemeltető, mind a használók, mind a kivitelezők részéről nagy

fokú rugalmasságot követelt, ám az ezzel járó áldozatok elérték céljukat – a
lakosság nagy örömmel vehette újra birtokba 2018. augusztus 20-án a megújult
épületet, s még ugyanebben az évben a
faluház otthont adhatott a Héttorony
Fesztivál rendezvényeinek.

A faluházak, melyeket harminc évvel ezelőtt a közösségi akarat, a társadalmi
munka és az áldozatvállalás hozott létre,
a találkozás, a tanulás, a művelődés, a
kultúra színhelyei voltak. A bagodi faluház civil szervezetek, lakossági és családi
események, valamint kiállítások otthonává

vált, jelenleg a helyi iskola is használja.
Bakon kulturális, klub- és egyesületi élettér jött létre a faluházépítéssel, a könyvtár
pedig a közművelődési feladatok mellett
iskolai könyvtárként is működik. Most,
hogy a célkitűzésnek megfelelően lezajlott
az épületek korszerűsítése, felmerülhet a
kérdés: vajon a mai digitalizálódott világban, a társas kapcsolatok egyre nagyobb
online térnyerése idején, amikor a tudásátadás nem feltétlenül igényel személyes jelenlétet, működhetnek-e még ezek
a házak az eredeti elgondolás alapján?
Létezik-e még az igény, ami létrehívta őket?
Vajon a pandémia miatti bezárkózottsággal
terhelt időszaknak a végeztével tudnak-e
újra a megszokott módon üzemelni?
Elképzelhető, hogy a pandémia hosszú
távú hatásaként azok a faluházak tudnak
majd jobban működni, ahol a külső tér és
a nagyterem szervesebben tud egymáshoz
kapcsolódni, s az egymás mellett működő
fedett és nyitott terek felértékelődnek. Ha
a tudásszerzés lehetősége nem is vonzza
be a látogatókat, a helyi ünnepségek és
mulatságok, rendezvények, az együttlét
lehetősége igenis vonzerőt jelent, akkor
is, ha az egy zárt épületben történik, de
akkor is, ha a ház csak védőfalként, szociális kiszolgáló- térként működik a közösség hátterében. Közösség és identitás nélkül nincs falu, a faluház pedig ezeknek a
megőrzését, életben maradását szolgálja.
Elfogadva Varga A. Tamás gondolatát, ami
szerint az emberi találkozások hozzák létre
a művelődési folyamatokat, s a helyek, ahol
az emberek gondolatokat cserélhetnek,
válhatnak a kultúra központjaivá, igenis
szükség van találkozási helyekre. Bár a körülmények változhatnak, az ember ugyanaz
marad. Ezért épülhetnek ma is új közösségi
házak, sűrűbb városi környezetben közösségi társasházkísérletek. Ezt az örök igazságot vallották Makovecz Imre és követői is.

On the 80th anniversary of the birth of Imre Makovecz, the Hungarian Government issued a resolution to declare that the Master's oeuvre is regarded as
a cultural and national treasure, whose preservation for future generations is extremely important and necessary. This can be achieved by designating
the outstanding works as national monuments, by modernising and renovating the buildings and by constructing unbuilt projects. Thanks to the 2015
Government Resolution on the care of the oeuvre, renovation and construction works have since started on nearly thirty buildings designed by Imre
Makovecz. Our article reports on the renovation of the community centres in Bagod and Bak, a couple of buildings that have already been inaugurated.

B A K I FA L UH Á Z :
A L E G F ON T O S A B B A Z O T T HONO S S Á G
Interjú Baloghné Bacsa Ibolyával | Harmath-Gyetvay Enikő
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 Forrás: Bak, faluház

Baloghné Bacsa Ibolya művelődésszervező, a Baki Faluház vezetője több mint harminc
éve dolgozik azon, hogy Bakon mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelő
programokat. Ez alatt az idő alatt szoros együttműködést épített ki a település
oktatási intézményeivel, a helyi egyesületekkel és klubokkal, számos népszerű
programsorozatot indított útjára. A 2017-es felújítás apropóján arról beszélgettünk
vele, hogy mit adott a településnek ez a ház, és a helyi közösségek mit tudnak hozzátenni
annak szellemiségéhez.

› Egy közösség életében hogyan születik
meg a döntés arról, hogy faluházat szeretne építeni? Egyáltalán, kiben fogalmazódik meg az igény: a település lakóiban,
vagy annak vezetésében?
Bakon az 1960-as években bontották el a
korábbi kultúrházat, azzal, hogy hamarosan építenek helyette egy újat. Onnantól
kezdve ment a huzavona, hogy hova épüljön, miből épüljön, hozzájárul-e a tanács
és a pártbizottság stb. Ez ment egészen
1986-ig, amikor a település támogatást
kapott faluház építésére, melyet Makovecz Imrével lehetett megterveztetni. Ezt
a hírt a falu örömmel fogadta. Amikor
elkészültek a tervek, kirakták őket hirdetőtáblákra, hogy mindenki megnézhesse.
Az emberek nagyon örültek, hogy megépül a faluház, ugyanakkor sokan nem
tudták elképzelni az alaprajzok alapján,
hogy fog kinézni az épület. Amikor végül
felépült és elkezdték használni, gyorsan
elfogadták. Már az építkezés idején egészen példamutató társadalmi összefogás
született. A szakemberek – kőművesek,
ácsok, festők – társadalmi munkában
jöttek, mindenki dolgozott, aki tudott.
Még az augusztus 20-i átadás előtti napon is jöttek a traktorjaikkal, utánfutón
hordták a gyeptéglát, hogy másnapra
minden rendben legyen. Az átadóünnepségen kapott is a falu egy zászlót a közösségi munka elismeréseként.

› Ezután hogyan került ön a faluház élére?
A faluház felépülése után nagyon bizonytalan időszak következett. Nem nagyon
tudta senki, hogyan lehetne a hétköznapokban is folytatni a korábbi összefogást.
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 Faluház, Bak. Fotó: Gál Roland

ad otthont a faluház. Ezek mindig is
léteztek, csak nem volt helyük, vagy
a faluház létrejötte hozta magával az
alakulásukat?

Az első évben dolgozott a házban egy
népművelő, aki nagyon sok mindennel
próbálkozott, de nem igazán sikerült bevonzani az embereket. A fiatalok jöttek
rendszeresen, mert akkoriban volt a diszkós korszak, de ebből is voltak konfliktusok, mert gyakran olyan alkalmakra szerveztek diszkót, amikor azt nem lehetett
összeegyeztetni a falusiak szokásaival.
Én 1985-ben kerültem Bakra, ide jöttem
férjhez. A gyes alatt kezdtem néptáncot
tanítani a faluházban, majd amikor az
lejárt, elkezdtem gondolkodni a folytatáson. Az első népművelő már korábban
elment, nem is töltötték be a helyét. Jóval
korábban is vonzott az ilyenfajta munka,
fiatalabb koromban ifjúsági klubokat vezettem. Végül, 1990-ben megszavazták,
hogy engem vesznek fel főállásban.

Közösségek mindig is léteztek, de állandó helyük nem volt, bár ennek ellenére
mindig találtak valami helyet maguknak.
Az egyik legrégebbi közösségünk a Kistermelők Baráti Egyesülete, amely már
1974-ben létezett, bár akkor még Kertbarát Kör néven működött. A tagok a
helyi gazdaság ebédlőjében találtak maguknak helyet, csakúgy, mint a Hazafias
Népfront által támogatott népfőiskolai
előadás-sorozat. A kézimunka baráti kör
egyik tagjuk otthonában gyűlt össze.
Ezeket a közösségeket kellett megtalálni,
és felajánlani nekik, vonzóvá tenni számukra, hogy jöjjenek be a házba.

› Hogyan kezdett hozzá a munkához?

› Hogyan lehetett bevonzani őket?

Felmértem, hogy szakember kell ahhoz,
hogy egy ilyen szép új házat megtöltsünk élettel, a helyiek nem fogják belakni anélkül, hogy valaki ne irányítaná
ezt a folyamatot. Elvégeztem a művelődésszervezői képzést a Pécsi Tudományegyetemen, de a fő irányt az adta meg,
hogy gyerekkoromtól néptáncos voltam.
A népi kultúra vonalán indultam el, elsőként egy szüreti felvonulást szerveztem. Közben odafigyeltem az emberek
igényeire, igyekeztem minél többeket
bevonni a tevékenységekbe. Így találtuk
meg a hangot a közösségekkel, s így indult meg az élet a faluházban.

Kezdetben meghívtuk őket különböző
eseményekre, rendezvényekre, aztán ideszoktak. A kezdeti szakkörök idővel átalakultak, újjáalakultak. A közösségek egyre
újabb és újabb érdeklődési kört találnak
maguknak, de az embereknek mindig
szükségük van arra, hogy legyen egy hely,
ahol együtt lehetnek. Minden korosztálynak, férfiaknak, nőknek, családosoknak, fiataloknak, gyerekeknek különböző
programok kellenek, amikbe be tudnak
kapcsolódni. A Pántlika Néptáncegyüttes
1990-ben általános iskolásoknak alakult.
Idővel a gyerekekért jövő szülők is megkértek, hogy farsangra tanítsak be nekik
táncot, ezután alakult meg a felnőttcsoport. A gyerekek jellemzően abbahagyták
a táncot, amikor elmentek középiskolába,

› A település honlapján olvasható,
hogy rengeteg klubnak, egyesületnek
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főiskolára, majd amikor befejezték és vis�szajöttek a településre, akkor ők is újabb
csoportot alakítottak – így ma már öt
csoporttal működünk. Régen, ha egy-egy
új programötlet volt, annak a híre szájról
szájra terjedt. Egy időben kézzel írtam a
szórólapokat, azokat stencileztük, aztán
fénymásoltuk, ma már az interneten zajlik
ez, szinte minden körnek van saját Facebook csoportja.

› Ez a rengeteg különféle program és csoport hogyan fér meg egymás mellett a
házban? Mennyire tudják kihasználni az
épített teret?
A ház legfontosabb tulajdonsága, hogy
minden tér többfunkciós. Ki kellett tapasztalnunk, hogy melyik részt hogyan
tudjuk a legjobban kihasználni, ami
évekbe telt. Amikor az épületet átadták,
egyáltalán nem voltak benne válaszfalak,

végül mi utólag néhány részt leválasztottunk, például a régi büfé helyén konyhát
alakítottunk ki. Itt volt egy klubterem, ez
a mai napig tökéletes a 30 fős, asztalhoz
kötött tevékenységekhez. A színházteret
az aktuális program függvényében tudjuk bútorozni. Színpadi műsorhoz, filharmónia koncertekhez székekkel rendezzük
be, amikor pedig a Kertbarát Kör borversenyt rendez, vagy idősek napját tartunk,
asztalokhoz lehet leülni, és a színpadon
műsort is tudunk tartani. Táncpróbákat a kiürített nézőtéren tartunk, mert
ott a legnagyobb a tér. Azt is ki kellett
tapasztalni, hogy a galérián hogyan tudunk olyan kiállítást összeállítani, hogy
az jól mutasson, és a fényviszonyok is
jók legyenek. A legfontosabb azonban
az otthonosság. A falakon képek vannak,
az asztalokon terítő, nyáron élő virág.
Ez nem az én vagy a kollégáim érdeme, hanem az embereké, akik úgy kezelik az épületet, mintha otthon lennének − a tavaszi
első virágokat a kertjükből ide hozzák.
A kosárfonó szakkörösök azért fontak
kenyérkosarakat, hogy a rendezvények
alkalmával ezeket rakhassuk föl az asztalokra. Fontos, hogy megbecsüljük és
támogassuk egymás ötleteit. Az embereknek is fontos, hogy megmutathassák,
ők mit tettek hozzá a házhoz.

› 2017 előtt volt nagyobb felújítás a házon?
A 2017-es munkák során a faluház végig
üzemelt. Ezt hogy tudták megoldani?
Többször festettük a falakat, lekentük a
padlókat, idővel már a tetőt is muszáj
volt javítanunk, mert minden nagyobb
esőnél beázott. Végül 2011-ben, az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
pályázat keretében lehetett az első komolyabb felújítást végrehajtani, akkor
elkészült a tetőfedés cseréje.
2017-ben az volt az elvem, hogy ne szakítsuk meg a tevékenységeket, amelyeket a különböző közösségek folytatnak
a házban, mert nehéz lesz újraindítani.
Ezért kértem, hogy oldjuk meg, hogy a
munkák egyszerre csak a ház egyik felében folyjanak, mi addig mindent átpakoltunk a másik oldalra. Ezt a teret úgy
kellett berendezni, hogy az asztalhoz
 Forrás: Bak, faluház
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ültetett foglalkozásokat és a táncpróbákat is le lehessen bonyolítani. A kivitelező nem nagyon örült ennek a megoldásnak, nekünk is ötszörös munka
volt az oda-vissza pakolgatás, de ennél
fontosabb volt, hogy a tevékenységeket
ne kelljen megszakítani. Hát most megszakította a pandémia. Így is időre elkészült minden, szép is lett, jó is lett. Újra
be tudtuk lakni.

› Mit tudnak csinálni most, a pandémia
idején?
Igyekszünk a közösségeinket életben tartani. Ennyi év alatt, amit itt megéltem,
ilyen krízisben még nem voltunk, mint
most. Jelenleg a kapcsolattartás a legfontosabb feladat, az utcán, ha találkozunk,

megállunk beszélgetni, a Facebook csoportokba rakjuk fel az ötleteinket, hogy
mivel folytassuk, ha visszamegyünk. Az
adventi időszak adott egy kis lehetőséget
a szabadban való találkozásokra, de ott
is mindig nagyon figyeltünk a távolságtartásra, meg hogy ne legyenek túl sokan.
Beszálltunk az Adventi ablakok című országos programba. A Mikulást pedig úgy
oldottuk meg, hogy indítottunk egy Mikulás-járatot. Egy kisteherautót díszítettünk
fel, teljesen kivilágítottuk estére, így járta
az utcákat. A Mikulás biztonságos magasban ült fönn az autón, a Manók osztották
a Mikulás-csomagokat. Mostanra mindenkinek nagyon hiányzik a házban való
együttlét, nagyon várjuk, hogy újra használhassuk az épületet.

› Hogy látja a jövőt? Elképzelhető, hogy a
háznak el kell kezdeni kifelé nyitni, mert
a programok egyre inkább szabadtériek
lesznek? Vagy minden visszatér a normális kerékvágásba?
Szerintem egyelőre még csak egy átmeneti időszakhoz közelítünk, amikor kültériek lesznek a fontosabb programok.
Tavaly nyáron is, amikor kicsit lazult a
helyzet, nagyon jól ki tudtuk használni a
hátsó udvart. Normál működésben a hét
minden napján volt rendezvényünk, naponta egy biztosan, de volt, hogy kettő,
három is. Ez persze rengeteg munkával
járt, de ez az élet rendes kerékvágása.
Nagyon bízunk benne, hogy újra megéljük, hogy mindenki megtalálja a helyét
az épületben.

Cultural organiser and leader of the Community Centre of Bak, Ibolya Baloghné Bacsa has been working for more than thirty years to ensure that all
residents can find something interesting to do. During this time, she established close cooperation with the educational institutions, local associations
and clubs in the settlement, and launched a number of popular event series. The most important characteristic of the house is that every bit of space
within has several purposes. Finding out how to make the best use of each section took years. Today, the renovated building is closed due to the
pandemic, but the locals are confident that the place will soon be buzzing with activity once again.
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Van egy hely Budapest határában, ahol három hegy találkozik, ahonnan látni lehet a felhőket és az erdő tetejét. Kanyargós földút
vezet felfelé a kis utcákkal szabdalt területre, ami egykor üdülőhely volt. Erre utal a szokatlan telekosztás is: lejtős szalagtelkek
egymáshoz szoros közelségben, rozsdás drótkerítéssel, vén gyümölcsfákkal. Kicsi nyaralóépületekkel értelmezhető ez a sűrűsödés,
állandó családi otthonnak már kihívás. Ezt tükrözi a közvetlen környezet is, ami lassan átalakul, kezd beépülni: ki-ki a maga ízlése
szerint próbálja belakni a helyet, már csak foltokban, elhagyatottan állnak a tenyérnyi zöldek.

HÁZ AZ
ARANY-HEGYEN
Építészet: Dénes Eszter
Szöveg: Patai Boglárka
Fotó: Kedves Zsófia
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A megbízó háromgyermekes család
öröksége volt itt egy mindössze 10,8 m
széles, hosszúkás, utca felé lejtő telek,
amelyet még a nagyszülők keze munkája
kezdett formálni. Valamikor régen kezdődött el ez a történet, aminek folytatásaként most az építész feladata egy
alacsony költségvetésű, mégis élhető
családi ház tervezése volt.
Bár lehetetlennek tűnt egy ilyen keskeny telekre kényelmes otthont építeni,
úgy, hogy a szabályozás még az épület
hosszát is meghatározta, a megoldás
mégis kézenfekvő volt: egy, a telekarányt lekövető, oldalhatárra szervezett,
egyszerű tömegű hosszház. A magyar
hagyományoknak is megfelelő oldalhatáros beépítés és a 6 m-es traktusszélesség észszerű telekhasználatot tesz
lehetővé: elégséges méretű elő- és oldalkertet hagy, a szomszédoktól zavartalan
életteret, zárt udvart biztosít.
A tervező és a megbízó közös szándéka
szerint környezetébe illesztett, igazodó beavatkozás volt a cél. A hegyoldal
természetes lejtésének átformálása,
teljes emeletráépítés, vagy költséges
alápincézés helyett a ház tagolttá, léptéke befogadhatóvá válik. Hátsó tömege egyszintes marad, ráül a terepre. A
lejtésnek egyfajta ellenpontot adó, kétszintes tömeg így félszint-eltolással tud
kapcsolódni hozzá, ami kevesebb belső
közlekedőt is eredményez.
Ez az attitűd, a természet tiszteletben
tartása a ház és a kert minden részletében megmutatkozik. A tulajdonos tájépítész lévén, épület és környezete ugyanolyan hangsúlyt kap, együtt fejlődik.
Már a tömegalakítás is sejteti az egész
épületet jellemző rendet – ahol a két
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épületrész találkozik, ott van a főbejárat, az orientációs pont, ami egyszerre
rendez és elválaszt; merész színválasztással hangsúlyos elemmé válik a homlokzaton is. A ház horizontális térszervezése elválasztja a közösen használt
tereket a privát terektől, vertikális tagolása a szülők tereit a gyermekekéitől.
Az utca felőli kimagasló tömegből a kert
irányába elcsendesedik, kinyílik a ház:
a bensőséges családi élet központja
érezhetően itt, a konyha-nappali-terasz
együttesénél van. A telek tájolása rendkívül szerencsés, amit a tervező építészeti eszközökkel ügyesen ki is használ.
A terasz felett oldalirányban is enyhén
túlnyújtott nyeregtető még éppen beengedi a téli napfényt, de a magasan járó
nap elől árnyékot tart. A nappali folytatásaként értelmezhető terasz a család
által minden évszakban kihasznált, igazi
átmeneti tér. Alulról deszkázatlan cse-

Építészet: Dénes Eszter
6

Építész munkatárs:

9

Dénes György, Bánhidi-Kovács Anikó

11

Kerttervező: Kedves Zsófia

9

9

Építés éve: 2019

répfedése nem a befejezetlenség érzetét kelti, hanem egy megfontolt és szép
gesztus, ami a beltérben folytatódik.
A ház alapterülete nem több mint 120 m2,
központi helyiségei kis méretük ellenére
mégis tágas, fényben úszó terek, ahol a
látszó tetőszerkezet egyúttal a belmagasság növelésének eszköze. A terek
egybenyitása, a közvetlen kertkapcsolat, a belülről kifelé figyelés fontos: a
természet szeretete, a kertben létezés
öröme érződik.
A kétszintes, utcai épületrészben elhelyezett lakószobák kicsik ugyan, de jól
bútorozhatók, egyedi ablakaik által a
gyerekszobák sajátos hangulatot kapnak. A beépített szekrénysort kiváltja
egy közös, családi gardrób, az alsó szinteken kényelmesen elfér egy kamra és
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The clients, a family with three children, have inherited from the grandparents a longish plot that is slanting towards the road. The architect was
requested to design a family house that is both cost-efficient and fit to live in. Thanks to the traditional layout along the lateral boundary and the 6 m
width of the structure, the courtyard ensures sufficient distance from the bustle of the street and the neighbours at the front and on the side. Perhaps
the most important message of the design is that ‘small’ is not necessarily synonymous with ‘crammed’, and ‘simple’ should not mean ‘dull’. In spite of
the long odds and limited finances, the high architectural quality of the house may serve as encouragement for all families to dare for more.

 Keleti homlokzat

háztartási helyiség is, a mai kor igényeinek megfelelően. Minden megvan, ami
kell, és ennyi épp elég: nemes mértéktartás és logikus térszervezés.
A homlokzatokat a nyílászárók különböző módon való kiemelése rendezi, a felületek jól megtalált aránya egyensúlyt
teremt. A természetes, szépen öregedő
anyagok és a visszafogott színhasználat mellett a lábazat textúrája mint
lágy szövedék adja a legfőbb karakterét a háznak. Az utca felőli homlokzat
feszességét a nyílászárók játékossága
oldja, míg a hátsó, használatában is nyitottabb tömegben a nagy megnyitások
mellett karakteresebbé válnak a színek.
Ez a harmóniát teremtő letisztultság
visszaköszön a belső térben is, melynek
különleges dísze az egyedi, kézműves
mozaikcsempe; az igényes kialakítás a
megbízók ízlését is dicséri.
Mindemellett számos finom részletet is
rejt magában a ház: a közlekedőterek íves
falai, a kültéri vakolat használata a konyha, fürdőszoba falfelületein használói
szempontból egyaránt praktikus és szerethető. A főhomlokzatra kerti és biciklitároló került – éppen oda, ahol a leginkább szükséges. A tervező apró, figyelmes
ötletei ezek, amelyek mégis hozzáadnak
az egészhez, bizonyítván: egy „minimálházból” is ki lehet hozni a maximumot.
A ház átadásával a történet nem ért véget: a család időről időre hozzátesz valamit, a kerttel együtt formálja önerőből,
családi segítséggel. A panel utáni új élettér új életformává válik: gyeptégla helyett
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konyhakert, garázs helyett diófa, kerítés
helyett élősövény növekszik.
Mindez jól példázza, hogy az emberi móhóság szülte jellegtelen készházak helyett
talán többet ér a józanság, egyediség és
az a többlet, amit egy ilyen átgondolt
és fenntartható ház kínál, és aminek keresése napjainkban a megbízó és az építész
közös felelőssége.
A ház üzenete, hogy ami kicsi, az nem
feltétlenül szűkös, ami egyszerű, az nem
feltétlenül unalmas. Jó válasz egy megoldhatatlannak tűnő problémára, sőt több
ennél: alacsony költségvetése ellenére is

magas építészeti minőséget képvisel. Kedvet, bátorságot adhat családoknak, hogy
merjék megélni a saját történetüket.

A terv megvételt nyert 2020-ban a Nemzeti
Mintaterv Katalógus pályázatán.

A L ÁMPAOSZLOPOK ÉS A
TELEFONFÜLKÉK JELENTŐSÉGÉRŐL
58

Roger Scruton

* Jane JACOBS: The Death and Life of Great American
Cities. Vintage Books, New York, 1961.
Magyarul olvasható részeletei: Uo.: Az amerikai
nagyvárosok élete és halála. Bevezetés = Városszociológia. Szerk.: Szelényi Iván. Közga zdasági és Jogi
Kiadó, Budapest, 1973, 368–389;
Uo.: Mire való a járda? A biztonság. Ford.: Gyárfás
Vera. Szerk.: Mike Károly. Kommentár 2008/2.,
3–22. (A Szerk.).
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Nem is olyan régen minden angol községben állt egy épület, amely egyszerre
volt a stabil államiság szimbóluma és
nyújtott menedéket az arra tévedő utazónak: a telefonfülke. A birodalmi vörösre festett, öntöttvas szerkezetet 1924ben tervezték, s nem kisebb építész
volt a szülőatyja, mint Sir Giles Gilbert
Scott, akinek nevéhez többek között a
liverpooli anglikán székesegyház, az angol neogótika utolsó nagy vállalkozása
is kötődik. Scott azokban a szerencsés
évtizedekben alkotott, amelyeket joggal
nevezhetünk a Brit Birodalom indián
nyarának, s kortársaihoz hasonlóan eklektikus művész volt: szabadon használt
fel klasszikus, neogótikus és a modernt
megelőlegező motívumokat, s ezzel igényes válaszokat tudott nyújtani korának
kihívásaira. A szóban forgó telefonfülke
kiválóan szemlélteti ezt: bár formájában
klasszicista – hiszen a Sir John Soane
hitvese számára készíttetett, a Saint
Pancras-templom sírkertjében látható síremlék ihlette –, a szerkezet mégis büszkén vállalja, hogy az ipari kor gyermeke, s ablakaival egyenesen a Bauhaust
idézi meg. A fülke diszkréten megemelt
talapzaton áll, s formájában egy klas�szikus antik oszlop alapját idézi, fölülről egy finoman ívelt oromzat zárja.
Az oromzat alatt pedig egy hátulról
megvilágított, áttetsző üveglap hordozza a klasszikus és szilárd betűkkel
megformált feliratot: „telephone”. A háromosztatú öntöttvas ajtót rézkilincs
nyitja, a „telephone” felirat fölött pedig
a királyi korona apró mása díszeleg, a
nemzeti önazonosság és a tartós, megbízható államiság és kormányzat szimbólumaként. Ez a telefonfülke olyan�nyira beleillett mind az angol városok,
mind az angol vidék miliőjébe, hogy
sűrű hóesésbe burkolózva a karácsonyi
képeslapok kedvelt szereplőjévé vált,
a neogót templomtorony és az angol
kisvárosok egyéb rekvizitumai mellett.
S emellett szinte paradigmáját adja annak, hogy milyennek is kellene lennie az
utcaépítészetnek: állandónak és méltóságteljesnek, a közrend és a legitim jogrend szilárdságát sugárzónak.

A telefonhálózat privatizálásával Anglia
úgymond hatalmas lépést tett a jövőbe.
Ennek első jele a Scott által tervezett
telefonfülkék rohamos eltűnése volt.
Helyüket a New Yorkból már jól ismert,
acélból és törésálló üvegből összerakott
tákolmányok vették át. Ezek a fülkék
nem zárják ki sem az időjárás viszontagságait, sem az utca zajos forgatagát.
Nem nyújtanak sem fizikai védelmet,
sem intimitást felhasználójuknak; mentesek min- denfajta stílustól és építészeti jelentéstől; s lényegüket tekintve
ideiglenesek és átmenetiek, akárcsak a
tevékenység, amelynek otthont adnak.
Ezek a fülkék nem az állandóságot és a
szilárd, legitim társadalmi rendet jelképezik, hanem a hektikus mozgást és a
szüntelen változást. Azt sugallják, hogy
a modern város zajában hiábavaló vállalkozás a múlt hangjait keresni. Az új telefonfülkékbe nem is belép az ember, csak
mintegy futtában befordul. A régi telefonfülkék a megbízható otthont szimbolizálták, ahová az ember bármikor betérhet megpihenni. Az új fülkék legfeljebb
arra alkalmasak, hogy az ember segítségért kiáltson belőlük, de azt is hiába.
Mindez jól szemlélteti azt a változást,
ami a nyilvános közösségi terekről alkotott felfogásunkban bekövetkezett. Az
utca a par excellence közösségi tér: az a
hely, amelyen keresztül a város átruházza lakosaira egyéni karakterének lenyomatát, és amelyen keresztül – szerencsés esetben – igazolja, legitimálja azt a
társadalmat, amelyik rá épül. Az emberi
civilizáció nagy korszakaiban a városok
utcáinak kialakítását sosem bízták a véletlenre. A házak magasságát, elrendezését, az ablakok és bejáratok kialakítását előírások szabályozták; az utcákon
a járókelők kényelmére és használatára
elhelyezett objektumok pedig mintegy
kifejeztek és igeneltek egy közös, legitim és nyilvános életformát. Ez az egyik
oka annak, hogy a klasszikus stílusok
mind időtállónak bizonyultak: ugyanis
a legitimitás eszméjét testesítették meg.
Alakjuk és részleteik lassanként állandó
jelentéssel teltek meg, s így szavak nélkül, derűs, szelíd és visszafogott módon

tudták közvetítetni üzenetüket, ezzel is
egy kis nyugalmat csempészve a városi
sürgés-forgásba.
Egy klasszikus kapuzat fölé nem kellett
kiírni, hogy „Bejárat”, egy hagyományos
lépcsőházban nem volt szükség irányjelző feliratokra. Az épületek értelmét és
funkcióját számtalan vizuális jel fejezte
ki a rájuk tekintők számára, s ezek a jelek egyúttal kifejeztek és megerősítettek
egyfajta közmegegyezést az (állam)polgári, nyilvános, közösségi lét céljáról és
mibenlétéről is.
Ugyanezen okokból kifolyólag az olyan
klasszikus vasútállomásokon, mint a
McKim, a Mead vagy a White’s Penn
Station – amelyeket sajnos leromboltak
a 60-as években –, az ember alig talált
szöveges feliratokat.
A boltozatok magasságából és arányaiból, az egyedi és változatos díszítésekből, a formák párbeszédéből világosan
és egyértelműen kiderült a látogató számára, hogy hol kell megvennie a jegyét,
hol hagyhatja a csomagjait, hol szállhat
fel a vonatra. Mennyire más a helyzet a
modern repülőtéren, ahol a legkülönbözőbb feliratok bábeli zűrzavara zúdul
az emberre, miközben maga az épület
uniformizált stílustalanságában néma
marad. A feliratok és jelzések Bábele utcáinkat is elöntötte. A boltok homlokzata
semmit sem sejtet abból, hogy mit árusítanak bennük; a bejáratok jellegtelenek
és felismerhetetlenek, jelzés híján szinte megtalálhatatlanok. A buszmegállók
„Buszmegálló” felirattal ellátott egyszerű
póznákká silányultak. S maguk a jelek is
az ideiglenességnek arra a szintjére sül�lyedtek, mint a tevékenységek, amelyeket
jelölnek. A feliratok betűi nem súlyosak és
méltóságteljesek, hanem állandó mozgástól vibrálnak, és különleges hatásokkal,
harsány színekkel tülekednek, hogy megkaparintsák a figyelmünket.
Még a templomokat és kápolnákat is,
melyeknek neogótikus formái aligha
hagynak kétséget az épület funkciója
felől, hirdetőtáblákkal és plakátokkal
halmozzuk el. Vessük össze e harsány és
tülekedő jeleket a New York-i utcák régi
zománcozott utcanévtábláival, amelyek

diszkréten, de határozottan és méltóságteljesen hirdették utcáik szinte örökkévaló állandóságát.
Mindezzel párhuzamosan az utcabútorok dizájnja teljes mértékben alárendelődött a funkcionalitásnak. A falumban lévő buszmegálló egy helyi kőből
épült kis házikót formáz, s tökéletesen
illeszkedik a környezetébe. A modern
buszmegálló ezzel szemben fémkeretes
üveglapok halmaza, ami puszta funkcióján túl semmilyen jelentést nem hordoz –
s éppen ezért ezt a funkcióját sem képes
ellátni. Amint egy lakás megszűnik otthonnak lenni, ha puszta „lakószerkezetté" csupaszítjuk, ugyanúgy a buszmegálló is elveszti várakozóhely- és menedékjellegét, ha egyszerű „beállóhellyé”
alakítjuk. Amióta Jane Jacobs alapművével, a The Death and Life of Great American Cities-szel* végzetes csapást mért
a modernista várostervezési elméletekre,
mindenki számára világossá vált, hogy
a városfunkciók modern nagyvárosokra
jellemző térbeli szétválasztása a társadalmi elégedetlenség és rossz közérzet
egyik első számú oka. A modern városépítészet, amely a boltokat egy helyre,
az utcákat egy másik helyre, a parkokat
egy harmadik helyre, a munkahelyeket
pedig megint máshová helyezi, a lakókat
állandó utazásra kényszeríti, és megvonja tőlük azt a lehetőséget, hogy a várost
kollektív otthonuknak érezzék. Akár a
városok egészéről, akár az utcabútorokról van szó, a tanulság ugyanaz: ha valamit csak és kizárólag a puszta funkcióját
figyelembe véve tervezünk meg, akkor az
nem lesz képes ellátni azt a funkciót –
emberi és élhető módon biztosan nem.
Tekintsük például a híres angol postaládát, ezt a remek alkotást, amely
– a Brit Birodalomnak köszönhetően – az
egész világon megtalálható, még ha nem
is mindenütt az eredeti birodalmi vörös
színben pompázik.
Akárcsak a régi telefonfülke, az angol
postaláda is az állandóság hangulatát árasztja. A gondosan megmunkált
talapzat és tetőzet, a szilárd öntöttvas
szekrény, a gazdag mintázattal kihangsúlyozott levélnyílás a funkcionalista

építész szemszögéből megannyi fölösleges dísz, elfecsérelt munkaerő és
nyersanyag, melyek a doboz használati
értékéhez semmivel sem járulnak hozzá.
Valójában azonban épp ezek a feleslegesnek tűnő elemek azok, amelyek megalapozzák a postába vetett bizalmat:
amikor az ember egy ilyen dobozba, egy
ilyen hangsúlyos nyílásba dobja be a
levelét, biztos lehet abban, hogy az jó
kezekbe került, és már úton is van a címzett felé. Az állampolgárok közössége
bízhat benne, hogy a posta megbízhatóan fog működni, és hogy a postaládákat
díszítő királyi címer valóban a hatékony
és alázatos közszolgálat záloga.
S nem is kell csalatkoznia bizodalmában. Az angol posta megbízható volt és
megbízható maradt, s leveleinket egy napon belül biztonságban célhoz juttatja.
Szembeötlő a kontraszt az amerikai posta működésével – amint szembeötlő az
amerikai postaládák funkcionális stílustalansága is. Első amerikai tartózkodásom során egyszerűen nem voltam hajlandó leveleket dobni ezekbe az ócska
bádogtartályokba, mert nem tudtam elképzelni, hogy bárki is kézbesítené őket.
Úgy éreztem, bármit dobok is be ezekbe
a szemetesszerű ládákba, az maga is szemétté válik. Mindez világosan szemlélteti, hogyan válik az explicit funkcionalitás
a funkció ellenségévé.
Talán nem túlzás azt állítani ezek után,
hogy az amerikai postaládák külleme
nem kis mértékben járult hozzá a postaszolgálat iránti általános bizalmatlanság kialakulásához.
Az említett példák arra is rámutatnak,
hogy a szilárdság és a magabiztosság aurája legalább annyira fontos az utcai bútorok esetében, mint a tetszetős külső.
Jó példa erre az amerikai nagyvárosok
utcáiról jól ismert, jellegzetes tűzcsap. A
dolog természetéből fakadóan ez a szerkezet sem finom arányaival, sem cizellált
díszítéseivel nem tündököl.
Mégis, ez a szerény tűzcsap vált az
amerikai városi miliő egyik legmegbízhatóbb szimbólumává: szilárd öntöttvas
szerkezetével, fényes rézszerelvényeivel
rendíthetetlenül őrködik a város nyu-

A lámpaoszlopok és a
telefonfülkék jelentőségéről

According to Roger Scruton's philosophy, the strictly functional items, such as disposable benches, phone booths, public restrooms or bus
stops, are not part of a city’s background, meaning its permanent fabric, but belong to the foreground of transient human activity. The
boundaries have become irreversibly blurred, because the urban structures are encroaching upon the stage of human activity. In light of the
past century of urban development, it seems clear that the increasing chaos of modern city life stems, at least in part, from the fact that
streetscapes have stopped exuding a milieu of permanence and durability. Today, the city itself seems just as temporary and disposable as
the litter that the wind blows through its streets.
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galma felett, szilárd állhatatossággal,
minden eshetőségre felkészülve. Világos
és erőteljes manifesztációja a város élni
akarásának és életerejének: azt sugallja, hogy tűzvészek és más katasztrófák
bekövetkeznek és elmúlnak, de a város
örök. A közvilágítás esetében sokkal
közvetlenebbül vetődik fel a stílus kérdése. A hagyományos gázlámpa ugyanis
az antik oszlopok egyenes ági leszármazottja volt: lábazattal, oszlopderékkal és
oszlopfővel, melyeknek találkozási pontjain gazdag díszítések burjánoztak elő.
A régi gázlámpa úgy állt az utcán, mint
egy strázsáló katona: elegánsan, szilárdan és megbízhatóan. A modern nátriumlámpa ezzel szemben súlytalan és
silány alkotás benyomását kelti.
A lámpatest az utca fölé belógó, tétován megtorpanó, befejezetlen íven függ.
A lámpaoszlop természetesen díszítetlen, ívesen végződő alakja pedig mind
a házfalak függőlegesével, mind a járda és az úttest vízszintesével fájdalmas
diszharmóniában ütközik. Erős szélben
a lámpatest ingadozni és zörögni kezd,
és vészesen imbolygó jószág benyomását kelti, amely bármelyik pillanatban
elvesztheti egyensúlyát és a földre zuhanhat. A modern utcai lámpa a színtiszta funkcionalitásig csupaszított
tárgy. Amikor egy város a gázlámpák
fegyelmezett sorát a modern lámpákkal
cseréli fel, hasonlóan jár el, mint ha a
sorfalat alkotó, egyenruhás rendőreit profi városi gerillákkal váltaná le.
A közelharcban a rendőregyenruha jóval kevésbé funkcionális, mint a városi
gerillák farmerje, símaszkja és gépfegyverei. Az egyenruhának azonban sokkal
mélyebb, a puszta célszerűséget meghaladó funkciója van.
Az egyenruha biztonságérzetet nyújt, felemel és legitimál: emlékeztet arra, hogy a
rendőrség nem önkényes, hanem legitim
hatalommal bír, amelynek az öntudatos
(állam)polgár épp ezért aláveti magát.
Az utcai közvilágítás a város biztonságosságának záloga, annak jele, hogy a
városnak szemei vannak. Ennek ellenére
a tapasztalat azt mutatja, hogy az emberek számára nem a fény fizikai erős-
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sége számít elsősorban, hanem sokkal
inkább annak városias, otthonos jellege.
A modern utcai lámpák fényerejére senkinek sem lehet panasza, de ezt az erős,
rideg fényt a legtöbb városlakó mégis
inkább fenyegetésként éli meg. Mindent
átható, árnyékokat nem tűrő, sterilizáló
fénye szinte lemezteleníti az utcát, megfosztja gazdag társadalmi jelentésrétegeitől és intimitásától; s éppen maga
idézi elő azt a veszélyt, amelyet megelőzni lenne hivatott: ösztönösen úgy
érezzük ugyanis, hogy ez a lélektelen
fényár elmos minden különbséget helyes és helytelen, jó és rossz, bűn és jog
között. A modern közvilágítás orwelli:
mindent fakóvá és személytelenné silányít. A tapasztalat azt mutatja, hogy ha
a városlakókat bevonják a környezetük
kialakításába, gyakran ragaszkodnak a
hagyományos utcai lámpák megtartásához, vagy legalábbis ahhoz, hogy az új
lámpák formáikban a régieket idézzék,
fényük pedig a gázlámpákéhoz hasonlóan lágy és visszafogott legyen.
Végül egy talán meglepő példa: a nyilvános vécé. Gyermekkoromban az utcánkban állt egy zöldre festett öntöttvas
fülke, boltíves kialakításával és levélmintáival már-már egy kis kápolnát idézett. Az épület funkciójára csupán egy
diszkrét, elegáns, gótbetűs „Urak” felirat
utalt. És az utcánkban soha senkit nem
zavart a nyilvános vécé jelenléte, ugyanis
a jellegtelen sorházak között kifejezetten méltóságteljesnek tűnt. A klasszikus
párizsi nyilvános vécé, amely szintén e
megnyugtató zöld színben pompázott,
a köztéri építészet hasonló diadala volt.
Ezek az alkotások tehát jól sikerült választ adtak egy állandó és elemi emberi
szükségletre. Helyettük manapság fém
tolóajtókkal ellátott, szállítható betonfülkéket találunk, amelyek leginkább
egy űrkapszulára emlékeztetnek. Nem
tartoznak sem a járdához, sem pedig a
környező épületekhez, esetlegesen állnak ott, mint megannyi hanyagul elhelyezett szemeteskuka, nem sok jót ígérve annak, aki esetleg beléjük tévedne.
De nincs minden veszve. Ma már külön
cégek szakosodnak arra, hogy a hagyo-

mányos utcai bútorokat idéző padokat,
lámpákat gyártsanak, melyek segítségével újra jelentéssel tölthetjük fel utcáinkat. New York utcáin újra feltűnnek a
századelőt idéző, püspökbotot formázó
lámpák és az öntöttvas padok; az utcai
bútorok tervezésének fontosságát egyre inkább felismerik az építészetben és
a formatervezésben. A Quinlan Terry
által tervezett Richmond Riverside negyed (lásd City Journal, 1996. tavasz)
kialakításakor nagy hangsúlyt fektettek
az utcák, lépcsők és sétányok megformálására: különösen jól sikerültek a
padok és a szemetesek, amelyek ugyanazt az állandóságot sugározzák, mint a
negyed épületei. Ráadásul a jelentéssel
teli hagyományos formák újrafelfedezése nem korlátozódik az olyan tudatosan
klasszicizáló építészekre, mint Terry;
erről tanúskodik például a New York-i
Battery Park sétány méltóságteljes lámpáival és bútorzatával.
Ennek ellenére megkerülhetetlen a kérdés: miért vált az utca a modern építészet
mostohagyerekévé? Miért szakítottunk
azzal a bölcs hagyománnyal, amely az
ókori Athéntól egészen az I. világháborúig meghatározta az utcáról való építészeti közgondolkodást? Sokan a közízlés
általános romlására hivatkoznak, mások
a piac mechanizmusait hibáztatják. Ezek
a magyarázatok azonban nem meggyőzőek. A közügyekben nem működnek valódi piaci mechanizmusok, mert a döntéseket nem közvetlenül az állampolgárok,
hanem a képviselőik hozzák. Ha esetleg
mégis kikérik a nagyközönség véleményét építészeti kérdésekben, mindig az
derül ki, hogy az emberek a hagyományos formákhoz ragaszkodnak, és elutasítják a modern megoldásokat.
Az ember tudatos lény: tisztában van azzal, hogy múlandó, s a szíve mélyén érzi,
hogy a társadalom keretein kívül az élet
magányos, szegényes, kegyetlen és embertelen. A város az ezzel való dacolás
szimbóluma: annak az örök emberi törekvésnek a záloga, hogy megőrizzünk
valamit életformánkból, és átadjuk azt
az utókornak. A város az önkorlátozáson
és a kölcsönös előzékenységen alapul:

azért képes fennmaradni és működni, mert milliónyi lakosát számtalan kis
kimondatlan egyezség köti össze, melyekben közös az, hogy lemondunk az
erőszakról a megegyezés javára, legyen
szó a tömött utcákon és piacokon való
előrejutásról, a tömegközlekedés használatáról, arról, ahogyan helyet foglalunk a mozikban és a színházakban, vagy
egyszerűen ahogy elsétálunk egymás
mellett a parkban.
Ez a csodálatos összehangoltság csak
úgy jöhet létre, ha az emberek érzik egy
jóindulatú autoritás állandó jelenlétét:
egy gondos, vigyázó tekintetet, amely
anélkül érezteti e jelenlétet, hogy tolakodóvá válna. Ez az autoritás a város
maga, amely az utcákon és épületeken
keresztül fejezi ki magát, és háborítatlan
nyugalommal őrködik az emberi élet forgataga felett. Ahogy a vidéken élő ember
az évszakok változásán keresztül, úgy
a városlakó ember a városon keresztül
viszonyul az időhöz: az állandóság és
a változás gondosan megkoreografált
párbeszédén keresztül, ahol a rend tartós szimbólumai nyújtanak teret múló és
átmeneti tevékenységeinknek, s az örök
emlékezet magasodik a felejtés árja fölé. Ez az építészeti emlékek és a klas�szikus stílusok valódi jelentése. S ezt a
jelentést kell megragadnia az utcaépítészetnek is, ha valóban a város szövetéhez akar tartozni.
És itt érthetjük meg igazán, miért látják a városlakók ócskának, silánynak
a modern utcai bútorokat. A hatásvadász feliratok és jelek, a lecsupaszítottan funkcionális tárgyak, az eldobható
padok, telefonfülkék, nyilvános vécék
és buszmegállók nem részei a város állandó, stabil szövetének, a háttérnek,
hanem az efemer emberi tevékenységek
múló világába, az előtérbe tartoznak. Ez
pedig a határvonalak végzetes elmosódásához vezet. A városnak ugyanis nincs
keresnivalója az előtérben: az az emberi
tevékenységek territóriuma. A jégkrémesbódét vagy a gyümölcsárus standját
helyesen magántulajdonként érzékeljük,
amely a piaci sürgés-forgás részeként
mozdítható és átmeneti. Az utcai bú-

torzatot azonban nem foghatjuk fel így,
hiszen nem köthetjük egy-egy magánszemélyhez: természeténél fogva kívül áll
a magántulajdon és a piaci tranzakciók
világán, vagyis nem része az előtérnek.
Ha azonban nélkülözi az állandóság légkörét, ha nem viseli a hivatalosság pecsétjét, amit a klasszikus stílus nyomna
rá, akkor nem érezzük a háttér, a város
állandó szövete részének sem. Vagyis a
senki földjén bolyong a privát előtér és a
közösségi, nyilvános háttér között: nem
tartozik sehová, s így senki sem viseli
gondját, nem bír sem jelentéssel, sem autoritással, mint egy darab hulladék, úgy
hányódik a városban. Nem véletlen, hogy
a modern postaládák tele vannak graffitivel, és a modern telefonfülkék olyan
gyakran esnek vandalizmus áldozatául: a
rongálás valójában nem silányítja ezeket
a tárgyakat, csak explicitté teszi a silányságukat, amit lelkünk mélyén, öntudatlanul mindannyian érzünk.
Úgy vélem, ha sikerül megértenünk az utcabútorok valódi jelentését, vagyis azt,
hogy a tartós, szilárd polgári közrend
szimbólumai az idő hömpölygő áramában, akkor világos lesz számunkra, miért is kell nagy figyelmet szentelnünk a
megformálásukra. A nagyvárosok utcáit
egyre jobban fenyegető bűnözés és káosz előretörését sokan, sokféleképpen
magyarázzák, és az építészet ritkán bukkan elő a lehetséges okok között.
Fontos azonban észrevennünk, hogy
a modern nagyvárosban való együttéléshez szükséges készségek, attitűdök
eltanulása nem egyszerű dolog. A rendkívül gyors ritmusú városi életben csak
úgy lehetséges a békés együttélés, ha az
kifinomult előzékenységen, gyorsan elsajátított normákon, hallgatólagos megállapodásokon és a közjó felé irányuló
alapvető figyelmen, érzékenységen alapul. Tulajdonképpen nem azon kellene
csodálkoznunk, hogy vannak emberek,
akik rabolnak, erőszakolnak és gyilkolnak a modern nagyvárosokban, hanem
azon, hogy vannak, akik nem. A békés
együttéléshez szükséges társadalmi ös�szehangoltságot azonban csak az állandó és éber önkorlátozás teheti lehetővé.

Ennek sikere kulcsfontosságú, hiszen a
város a modern társadalmak szíve, a kormányzat központja.
A régi utcai bútorok egy felelős (állam)
polgári attitűdöt gerjesztettek és tápláltak a városlakókban. Az utcai bútorok
méltóságteljes tartása mintát adott a
lakók számára, és rajtuk keresztül sugározta a város polgáraira a közrend és a
közjó eszméit.
Mindez jól látszik például azokban a
filmekben, amelyek a régi Manhattan
életét mutatják be: a város rendezett
formáihoz jól illeszkedtek a városlakók
foglalkozásukat és társadalmi helyzetüket tükröző, már-már egyenruhaszerű
öltözékei, s az otthonos, nyugalmat és
derűt árasztó utcai bútorzat a köztereken tanúsított jó modor és figyelmesség
természetes háttere volt.
A városfejlődés elmúlt évszázadát mérlegre helyezve egyértelműnek tűnik,
hogy a modern városokra egyre inkább
jellemző káosz és zűrzavar legalább
részben abból fakad, hogy e városok
– nagyrészt utcaépítészeti okokból – már
nem árasztják magukból az állandóság
és tartósság miliőjét. A város ma éppoly
átmenetinek és eldobhatónak tűnik, mint
a szemét, amit az utcáin sodor a szél.
Halm Tamás fordítása eredetileg a Kommentár
folyóirat 2006/2. számában jelent meg. A fordítást a folyóirat szíves hoz zájárulásával közöljük.
Reprinted by arrangement with City Journal.
Roger SCRUTON: Why Lampposts and Phone Booths
Matter, City Journal, Summer 1996.
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Tu r i A t t il a , E r h a r d t G á b o r
› Interjúnk tervezett témája – az Országépítő korábbi cikkeihez illeszkedve –
a Nemzeti Mintaterv Katalógus lett volna, de egy kicsit elmerülve a részletekben,
ennél egy sokkal összetettebb, komplexebb rendszer képe körvonalazódik, ami az
„építésügy” szemléletváltását mutatja.
Füleky Zsolt: A történet teljességéért érdemes néhány évet visszamenni 2014−15-re,
amikor is az Építészeti és Építésügyi
Helyettes Államtitkárságon az építésügyet elkezdtük az építészet felé terelgetni. Sokunk törekvése volt ez, ott volt
például a Magyar Művészeti Akadémia
Építőművész Tagozatának több tagja és
mi, „zöldfülű” építészek, akik arra szerződtünk, hogy megváltoztassuk a bürokratikus szemléletű építésügyet.
Szakmai oldalról mi egyrészt az építészeti kultúra, másrészt a mérnöki menedzsment megfelelő képviseletét vállaltuk fel.
Kolossa József: Az építésügy hosszú évtizedeken át a közigazgatás része volt. Rideg, a felhasználókkal nem túl barátságos
rendszerrel kellett az állampolgároknak
és a tervezőknek megküzdeniük. Ma már
szolgáltató államról beszélünk, ami szükségszerűen egy olyan építészeti szemlélet
állami felvállalásával jár együtt, amely az
építésüggyel kapcsolatos tudást, adatokat szolgáltatásként kínálja az állampolgárok számára.

› Ennek fontos része a Nemzeti Mintaterv
Katalógus.
K. J.: Az csak egy parányi eleme egy
sokkal nagyobb koncepciónak, amely
jogszabály-alkotási fronton és a Lechner Tudásközpont által EU-s forrásból
elkészített informatikai fejlesztések formájában ölt testet. Ezen fejlesztések
általános célja − egy mondatban megfogalmazva − az épített és természeti
környezetünk minőségének emelése.
A jogszabályalkotás „menedzselését”, az
irányok meghatározását az Építészeti és
Építésügyi Helyettes Államtitkárság végzi,
az általam vezetett Lechner Tudásközpont
megjeleníti mindezt az állampolgárok felé.
A mi egyik fő tevékenységünk, hogy digitális alapokra helyezzük az épített
környezettel kapcsolatos folyamatokat,
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legyen szó közigazgatási, nyilvántartási
vagy vizualizációs feladatokról. Öt éve
azon dolgozunk, hogy ez megvalósuljon
a területrendezésben, települési szinten,
és az épületek szintjén is.
A Nemzeti Mintaterv Katalógus (NMTK)
az épületek szintje, és jól bemutatja azt
a szemléletváltást, ami a közigazgatásból
elindult, és a közszolgáltatások irányába
visz minket.

› Mi ennek az új rendszernek a felépítése?
K. J.: A mintaterv katalógus a „3D alapú
adat infrastruktúra kialakítása” projektünk tíz moduljának egyike. A kissé száraz elnevezés egy meglehetősen komplex
szolgáltatáskört tartalmaz. Ide tartozik a
Településképi Arculati Kézikönyvek (TAK)
témája, melyek jelentős része 2017-ben elkészült. Az arculati kézikönyvek az új gondolkodás alapkövét jelentik, mivel ezek
települési szinten, a helyi társadalom intenzív bevonásával jöttek létre, felmutatták az adott település értékeit, amikhez
igazodni kell. Új TAK-ok már nem nagyon
készülnek, de a folyamatosan jelentkező módosítási eljárások az információs
rendszerünk egyeztetési felületén zajlanak. Az a célunk, hogy az építésüggyel
kapcsolatos hatósági egyeztetések ne
e-maileken, leveleken vagy telefonon,
hanem ellenőrizhető, visszakereshető
csatornákon keresztül történjenek. Nem
mellesleg a Lechner Tudásközpont adatbázisában elérhető, megtekinthető az
összes eddig elkészült TAK.

› Milyen egyéb fejlesztési elemeket érdemes még kiemelni?
K. J.: Talán az E-TÉR, NTA, E-KÖZMŰ hármasát említeném, amelyek első ránézésre
bizonyára nem túl barátságos elnevezések, de a valóságban a lakosság, a tervezők és a hatóságok digitális információkkal való ellátására szolgálnak.
Az E-KÖZMŰ neve magáért beszél, értelemszerűen az adott tervezési terület
közműellátását mutatja meg. Itt csupán
annyit érdemes megjegyezni – ami a teljes 3D alapú adat infrastruktúrára jellemző −, hogy a Lechner Tudásközpont
nem saját adatbázist épít, hanem min-

den kereséskor a helyileg illetékes szolgáltató adatbázisát hívja be a rendszer.
A Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép
(NTA) egy olyan alaptérkép, amelyen a
telektömbök, telkek és épületek is fel
vannak tüntetve, és így segíti nemcsak
a tájékozódást, hanem a tervezési, hatósági munkát is. Ehhez kapcsolódik az
Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (E-TÉR), ami első körben
az országos, kiemelt térségi és megyei
területrendezési terveket tartalmazza,
amik aztán folyamatosan kiegészülnek
a települési szintű építési szabályzatokkal. Ennél a modulnál is igaz a TAK-oknál
említett többlépcsős felépítés: tájékoztató, egyeztetési és tervezési funkciókat
is szolgál. Ez azt jelenti, hogy azon túl,
hogy mindenki számára ügyfélkapus belépés nélkül szabadon és díjmentesen
kereshetők és elérhetők a rajta szereplő
tartalmak, része egy olyan – jelszóval elérhető – felület is, ahol a módosítások,
hatósági egyeztetések visszakereshető
módon ellenőrizhetők. Ez nyilván a Helyi
Építési Szabályzatokkal (HÉSZ) való kiegészítéskor lesz különösen fontos és
hasznos az építészek és a civil felhasználók számára.

› Ebbe a rendszerbe hogyan illeszkedik
bele a Nemzeti Mintaterv Katalógus?
F. Zs.: A mintaterv katalógus megalkotásakor azt tartottunk fontosnak, hogy
minél több ház készüljön magas építészeti hozzáadott értékkel, és alaposan
kidolgozott, így minden résztvevő számára tiszta helyzetet teremtő kiviteli
tervek alapján. Nyilvánvaló a kormányzat családpolitikai, otthonteremtési
támogató szándéka. Ha a fiatalokat új
lakáshoz, otthonhoz, családi házhoz
kell juttatni, akkor hatalmas feladat áll
a szakma előtt. A tervező nem tud egyegy terv fölött hosszasan lamentálni,
mert egyszerre fog tömegesen olyan
igény jelentkezni házak, lakások iránt,
amelyet a névjegyzékben szereplő több
ezer tervezői jogosultsággal rendelkező
építész biztosan nem tud kielégíteni. Ez
a tervezési oldala.
Másrészt a mintaterv katalógusnak az

adaptálható épületei olyan nyersanyagok, amik a helyi arculatot − a digitális dimenzióval is összeköthető módon − kvázi
egy konkrét házzá manifesztálják. Ha egy
honlapon, mintatervekkel, konkrét házakkal tudja illusztrálni a főépítész, hogy
egy településrészen milyen arculatot
szeretne, akkor sok félresikerült telekvásárlási, építési szándék megtakarítható.
A mintatervekkel olyan eszközöket adunk
az aktív, alkotó szemléletű főépítész kezébe, amelyekkel kommunikálhatja a településén élők településképi elvárásait.
A felhasználó pedig számos kritérium
szűrésével (méret, beépítési mód, szintszám, építészeti karakter, bekerülési
költség) választhatja ki a neki tetsző
épületeket, amelyeket rögtön meg is nézhet háromdimenziós, forgatható képen.
Rengeteget foglalkoztunk azzal, hogy ne
záródjon be a keresési kör az építészeti értékekkel, hanem az épületek teljes
életciklusát áttekintve akár az üzemeltetésig bezárólag az építkezés költségeit is
hozzávetőlegesen orientálni tudjuk, hogy
mindenki a pénztárcájához, erejéhez
mérten tudjon belevágni építkezésekbe.
Szóval azt gondolom, hogy a mintaterv
katalógus tulajdonképpen az emberek
által leginkább kézzelfogható manifesztuma egy nagyobb, átfogó, szemléletformáló folyamatnak.

› Ez nem veszi el a munkát az építészektől?
F. Zs.: Fontos hangsúlyozni, hogy ezek
a tervek önmagukban megépítésre nem
alkalmasak. Ez csak és kizárólag adaptációt követően lehetséges, amiben az
építész aktív közreműködése az átadásig nélkülözhetetlen. Bárki, aki letölti
ezeket a terveket, az velünk fog szerződésbe kerülni. Amiben mi felelősséget
érzünk, az annyi, hogy jól megtervezett
épületeket, házakat adjunk jól kereshetően, akár tájegységekre bontva. Amúgy
is azt látjuk, hogy az építtetői igény
sokszorosa annak, mint amit az építész-tervezői társadalom hirtelen ki tud
elégíteni. A jogosultsággal rendelkező
építész-tervezők fele a három budai kerületben lakik, a másik felének nagyobb
része Pest megyében, és a maradék jut

az ország többi részére. Az elsődleges
célunk az, hogy jól megtervezett házakhoz borsodi, illetve nógrádi falvakban is
közvetlenül hozzá lehessen jutni. Van
olyan réteg, aki nem is tudja, hogy építésszel kell terveztetni, benne csak az a
halvány kép él, hogy a terveztetés, engedélyeztetés egy óriási nyűg. De hogy
az építész értéket hoz létre, a család
életének a minőségét, kereteit falakba,
műszaki szerkezetekbe fogalmazza, az
nagyon kevesek számára ismert. Talán
ezzel visszafordítható az a nagyfokú
elvándorlás, ami a vidéket sújtja napjainkban. Az építész mással nem tudja
szolgálni a helyben maradást, mint hogy
megpróbál kultúrát, minőségi környezetet varázsolni ezekre a területekre.

K. J.: Nem mutathattuk volna be hamarabb a mintaterveket. Ha azt nézem, hogy
milyen csatlakozó rendszereknek kell ahhoz működniük, hogy ez egyáltalán értelmezhető legyen, akkor úgy látom, hogy
most van erre lehetőség. Idén tavasszal
több olyan informatikai fejlesztés fog
életbe lépni, amely az interjú elején említett szolgáltató állam koncepcióját valósítja meg. A 3D alapú adat infrastruktúra
ennek csak egy része, ezzel párhuzamosan szót kell ejteni az E-Építés keretrendszer elnevezésű projektünkről is.

› Hány terv lesz elérhető, és mikortól?
K. J.: A mintatervpályázatra beérkezett
270 vázlattervből 93 került kiválasztásra,
amelyből idén tavasztól mintegy negyven
lesz elérhető kiviteli tervi szintű kidolgozással, egy év múlva pedig további száz.

› Az elmúlt évek építési boomját tekintve
nincs késésben a mintaterv-program?
F. Zs.: A szándékunk az volt, hogy minél
hamarabb előállhassunk a mintatervekkel.
Ehhez szerencsére mind a politikai, mind
az anyagi támogatást megkaptuk a kormány részéről.

3D alapú adat infrastruktúra kialakítása
„A z elek t ronik u s építésügyi s zak rend s zerek
f ejles ztése a z Európai Unió t ámogat á sával, a z
Európai S zociális Alap t ár sf inans zírozá sával,
a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-20 16-00037 a zonosító
számú, »3D alapú adat infrastruktúra kialakítása«
című projek t keretében tör ténik , a L echner
Nonprof it K f t . konzorciumi ve zetésével.”
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› Az építészek életében az építésügyi hatósági eljárások az ÉTDR rendszerén, illetve
az E-naplón keresztül vannak jelen. Ezekkel kapcsolatosan várható valami változás
a közeljövőben?.
Kolossa József: Valóban, az ÉTDR és
az E-napló olyan kézzel nem fogható
vetületei az építészszakma gyakorlásának, amelyek a mai korra jellemzőek.
Számunkra az a fontos, hogy ezek egy
testhezálló munkakörnyezetet adjanak
a felhasználónak. Az ÉTDR és az E-napló kényelmesebbé, testhezállóbbá tétele
része egy komolyabb fejlesztésnek, az
E-építési keretrendszer projektünknek.

› Miből áll az E-építési keretrendszer?
K. J.: A 3D alapú adat infrastruktúrához
hasonlóan itt is nagyobb modulokról beszélhetünk, szám szerint nyolcról.

› Mik a számunkra érdekes modulok a már
említett ÉTDR és E-napló mellett?

K. J.: Az ÉTDR egy nagyobb modul, az
Építésügyi Hatósági Engedélyezési Eljárást Támogató Elektronikus Rendszer
(ÉHTR) része, míg az E-napló az Építőipari Kivitelezést Támogató Rendszer
(ÉKTR) része. Ezek kidolgozására jelentős erőforrásokat fordított mind a Lechner Tudásközpont, mind az Építészeti és
Építésügyi Helyettes Államtitkárság.
Füleky Zsolt: Elsőként az Építésügyi Tudástárat említeném, amely az átlagos
állampolgár eligazodását szolgálja a különböző építési eljárásokban. Ezzel a modullal azt a szakadékot szeretnénk – legalább részben – áthidalni, ami a laikusok
és az építészszakma között van fogalomhasználatban, gondolkodásmódban. Az
egyszeri építtető már a tervezés kezdetekor hatalmas hátrányban van akár a
tervezővel szemben, hiszen a legelemibb
tudása sincs arról, hogy milyen folyamaton kell végigmennie az épület haszná-

latbavételéig. Ez a kiszolgáltatottság a
kivitelezés során tovább erősödik. A mi
törekvésünk az, hogy egy teljesen más
pozícióba helyezzük az építeni kívánó
állampolgárt a tervezővel és a kivitelezővel szemben.
K. J.: Én azt szeretném, ha nem szemben
álló felekről beszélnénk, hanem együttműködésben dolgozókról. Tervezőként
pontosan tudjuk azt, hogy a jó megrendelő érti, miről szól a közte és a tervező
közötti párbeszéd. A Lechner Tudásközpont – részben a mintaterv katalógushoz
kapcsolódóan − oktatási tevékenységet
is fog folytatni. Ezt tartalmazza a Tudástár elnevezésű modul, három almodullal:
egy fogalomtár, egy tervezési segédlet
és egy ún. adaptációs iránytű segíti a
laikusokat az építési folyamat megértésében. Ezeket az információkat mindenki
számára érthetően, szövegesen, animációkkal, illetve online megtekinthető videókkal lehet megkapni. Ha a pandémiás
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helyzet csillapodik, akkor terveink szerint lesznek olyan szemináriumok, ahol
személyesen beszélgetni is tudunk majd
a megbízókkal arról, hogy hogyan kell
tervlapot olvasni, hogyan mérje föl, hogy
neki mire van szüksége. Hogyan szóljon a
tervezőhöz, mik azok a szavak, amelyek
mentén egyáltalán beszélgetni tudnak,
hogyan válasszon telket.
Ugyanakkor, amikor ezekről a digitális
ügyekről beszélünk, akkor azt gondolom,
hogy a magyar építésztársadalomnak és
a szakágaknak is van hova fejlődniük.
Ezekben is szeretnénk segíteni, akár a
mintatervek kapcsán, vagy majd később
BIM témakörökben, vagy akár egy minőségbiztosított térinformatikai felhasználói ismeretek témakörben.
F. Zs.: Másik hatalmas vállalásunk a
Dokumentációs Központ Információs
Rendszer elnevezésű modul, amelynek
elsődleges funkciója a nemzeti tervvagyon kezelése. Ebbe azonban nemcsak
a minket, építészeket konkrétan érdeklő, átalakítási munkánk során releváns
épülettervek tartoznak bele, hanem az
egykori Földtani Intézet geotechnikai felmérései is. Több tízezer fúrási adat lesz
elérhető a fúrástérképünkön, ami páratlan szolgáltatást jelent az építkezők, építészek számára.
A Dokumentációs Központ Információs
Rendszerhez tartozó, érzékeny terület
az Építésügyi Szerzői Adatbázis, amelybe minden alkotást, szerzői jogot képző
tervezési munkát be kell jegyezni. Ennek szükségességét nem kell részleteznem, ma már elengedhetetlenül fontos
átalakítási, tervezési feladatok esetén
az eredeti tervező felkeresése, a szerzői
jogok tisztázása. Ezeket eddig minden
tervezőnek a saját felelősségére kellett
elvégeznie, ha meg akarta előzni a későbbi jogvitákat.
K. J.: Zárásként megemlíteném a T-PÁLYA
nevű tervpályázati modulunkat, amely
értelemszerűen a tervpályázatok kiírását
szeretné segíteni, mind a kormányzati
szervek, mind az önkormányzatok szá-

Nagymaros. Fotó: Varga Csaba

Országépítő 202 1|01

mára. Ez a modul már működik, a Nemzeti Mintaterv Katalógus ötletpályázatát
és a tavalyi bölcsődemintaterv pályázatot már e rendszer segítségével bonyolítottuk le, sikeresen. Későbbi fejlesztés
lesz ezen modult a közbeszerzési eljárással összehangolni, ami a használatot
tovább fogja korszerűsíteni.

› Az E-építés keretrendszer használata is
ingyenes lesz?
K. J.: Igen, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a szolgáltatások mindenki
számára ingyenesen lesznek elérhetők.
Ugyanakkor azt is fontosnak tartom
kihangsúlyozni, hogy az eddig említett
tevékenységek a Lechner Tudásközpont
tevékenységi körének csak egy részét
fedik, ezen túl a távérzékeléstől az ingatlan-nyilvántartáson át a Népi Építészeti Programig számtalan dologgal
foglalkozunk.

váltja a lakossági szolgáltatásokat,
garantálja a jogbiztonságot. Így lett a
7-ből 19 állami főépítész, és innen tudtuk elkezdeni, hogy minden területnek
legyen az építésért felelős jó gazdája.
Egész működésünk rugója a példaadás.
Meggyőződésünk, és az eddigi összes
munkánk kiindulópontja az volt, hogy
az embereknek jó példát kell mutatni.
Nem végtelenségig szabályozni, hogy
mit nem szabad, vagy hogyan nem szabad. Sokkal ösztönzőbb egy jó példa,
mint a könyvtárakat betöltő tiltó jogszabályok rendszere. Ennek a gondolatnak a folytatása az építészeti díjak
megújítása, az ismertségük, megbecsültségük helyreállítása. Az általunk
kezelt díjak, mind a Pro Architektura,
mind az Ybl-díj, mind a Mőcsényi-díj
ennek szellemében működik. Legyenek
közismertek az épületeink, és azok az
építészek, akik magas minőségben próbálnak dolgozni.

› Folyóiratunk egyik fő témájával kapcsolatban szeretnék érdeklődni: mi történt,
történik a főépítészi rendszer háza táján?
F. Zs.: 2014-ben még nem volt teljes
körű a főépítészi hálózat sem önkormányzati, sem állami oldalon. Állami
oldalon láttuk annak a felelősségét,
hogy állami főépítész legyen legalább
minden megyében, minden kormányhivatalban, ahol az állam a végrehajtó hatalmát gyakorolja és aprópénzre

E-építés keretrendszer
„A z elek t ronik u s építésügyi s zak rend s zerek
f ejles ztése a z Európai Unió t ámogat á sával, a z
Európai S zociális Alap t ár sf inans zírozá sával,
a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-20 16-00038 a zonosító
s zámú, » E-építés keretrendszer – innovációval
a magyar emberek szolgálatában« című projek t
keretében tör ténik , a L echner Nonprof it K f t .
konzorciumi ve zetésével.”



Előtérben a mintaszerűen felújított Bogyay–Malatinszky-kúria,
az újratelepített szőlőkkel, 2020. Fotó: Orbán Péter

BADACSONYI ÉVFORDULÓK I.
Dr. L a po s a Jó z s ef
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„ A h e rc e g n e ve h a l l a tá n ti s z tta rtó j a ü l té b e n i s m e g h a j o l t.”
Száz évvel ezelőtt, 1920-ban − a magyar
történelem nehéz és zűrzavaros időszakában −, 51 évesen Sopronban meghalt
herceg Esterházy Miklós, Magyarország
legnagyobb hitbizományának ura.
Esterházy Miklós nem foglalkozott politikával, családjának – öt gyermekének −, és
nagy kiterjedésű birtokainak élt, amelyeket mintagazdasággá fejlesztett. Halálával
a hatalmas hitbizományi birtok − amelynek
része volt a csobánci uradalom, s az ahhoz tartozó badacsonyi, csángói, csobánci
szőlőültetvény −, elsőszülött fiára, a szüleit
igen korán elvesztő Pál hercegre szállt.
A történelem szempontjából kevésbé lényeges, de megemlítjük, hogy a 19 éves
egyetemista Pál mellé gyámsági tanácsot
rendeltek, amelynek tagja volt többek
között a Badacsonyról szóló könyvben is
említett gróf Esterházy Móric, korábbi miniszterelnök is.
Esterházy Pál az egyetem elvégzését követően átvette a 22 uradalomból álló hitbizo-

mányi birtok irányítását (!), ami elképesztően nagy feladat volt, hiszen pl. a birtok
töredékét képező hercegi szőlészet-borászat Magyarország felosztását követően
három országba került.
A herceg a borászat központjának Badacsonyt jelölte ki, és példaértékű fejlesztéseket valósított meg. Már 1925-ben azt olvashatjuk, hogy „… a hercegi szőlőbirtok a
legjobban művelt és a legintenzívebben kezelt szőlők közé tartozik ezen a vidéken…,
ahol nem annyira a mennyiségre, mint inkább a minőségre fektetik a hangsúlyt…”.
Új, korszerű ültetvényeket telepített, jelentősen megnövelte a palackozott borok
mennyiségét, s ezáltal, valamint a Kisfaludy-ház borozóvá, étteremmé alakításával a
kiváló Esterházy borok ismertsége gyorsan
növekedett. Az 1930-as évek közepén már
nemcsak Európába – Svájctól Finnországig −,
hanem Amerikába is rendszeresen szállították a 0,7 literes hercegi badacsonyi palackokat, szalmával bélelt faládákban.
Dr. galántai Esterházy Pál herceg életrajzi
leírásaiból kiolvasható, hogy a herceg −
édesapjához hasonlóan − humánus, segítőkész, adakozó, mélyen vallásos ember volt.
Már egészen fiatalon birtokain telkeket osztott az alkalmazottainak, és folyamatosan
segítette őket élelemmel, tűzifával. Több településnek ajándékozott pénzt templomépítésre, több százezer pengős alapítványt tett
a fiatal orvosok kutatómunkáját segítendő,
de épült katolikus diákotthon, irgalmas nővér apácarendi zárda, sajtószékház az Andrássy úton, és pl. madármegfigyelő állomás
is a herceg segítségével.
Néhány további, kiragadott példa a herceg
elkötelezett életére: „nagykorúsága dátumán − 1925 (L. J.) – százmillió koronát
osztott szét különféle jótékony egyletek
működésének támogatására”. Ugyanebben az évben tízmillió koronával támogatta
a Magyarhoni Földtani Társulatot, decemberben a hadiárvák, gyógyíthatatlan betegek és a vidéki kórházak között osztott szét
százmillió koronát.
A Magyar Tudományos Akadémiának „félmilliárd koronás adománnyal sietett a segítségére”, és százmillió koronát küldött az
Operaháznak is.
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 A b o r v i d é k h e g y e i – a T ó t i - h e g y , G u l á c s , s m ö g ö t t ü k B a d a c s o n y –,
a Csobánc déli oldaláról. Fotó: Orbán Péter

1929-ben a Magyar Hírlapírók Országos
Nyugdíjintézetét támogatta negyvenezer
pengős örökös alapítvány létesítésével,
és ötezer pengőt juttatott az Apponyipoliklinikának.
Karácsonyi jótékonysági akciói is híresek voltak. 1932-ben például négyezer
köbméter tűzifát, több száz mázsa lisztet, húst és zsírt osztatott szét több város szegényeinek.
A m. kir. Testnevelési Főiskola auláját is
dr. Herceg Esterházy Pál adományából
építették meg 1936-ban, és ugyanezen
évben a Képzőművészeti Társulat 75
éves jubileuma alkalmából tekintélyes
összegű díjat alapított a magyar festők
és szobrászok jutalmazására. Egész életében tudatosan támogatta a festészetet
és szobrászatot.
Jelentős szerepet játszott a zsidók segítésében, megmentésében 1944−45-ben.
Amint mondta: „Jól tudom, hogy az
Esterházy név mire kötelez”. Nem véletlen,
hogy badacsonyi szőlőbirtokának egykori
tiszttartója, Krassay Vilmos Őhercegsége
neve hallatán még ültében is meghajolt!
Politikai szerepet nem vállalt, cselekedeteivel fejezte ki a társadalmi értékek-

hez és hazájához való hűségét. Ezért is
volt megdöbbentő, hogy a szocializmus
kezdetén letartóztatták, és 1949-ben
a Mindszenty-perben − koholt vádak
alapján − teljes vagyonelkobzásra és 15
év börtönre ítélték. A 223 ezer holdas
birtokát elvették, világhírű badacsonyi
szőlő- és pincegazdaságát is feldarabolták, tönkretették.
Életéről több tanulmány írtak, s könyv
és film is készült, amelyekből megtudható, hogy 1989-ben – halála után egy
hónappal! − felmentették a vádak alól,

Ottrubay Melinda és Esterházy Pál
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Téli pa nor á ma , B ad ac s ony. Fot ó: Va r ga Nor ber t

és megsemmisítették az 1949-ben hozott
ítéletet. A magyar állam azonban nem rehabilitálta. A Holokauszt Emlékközponttól és az Igaz Emberekért Társaságtól
posztumusz kapott „helytállásért” elismerő oklevelet.
Badacsonyi gazdaságáért a két világháború közötti időszakban számos dicséretet kapott, de voltak, akik kritizálták
az 1905-ben alapított Bazaltbánya Rt.-t
tájpusztító tevékenységéért, s úgy vélték, hogy a herceg segédkezet nyújt a
hegy elbányászásához.
A Badacsony szőlő- és bortermelését bemutató könyvemben szenteltem néhány
oldalt a kőbányászat táj- és lélekromboló hatásainak, és én is megemlítettem
a tényt, hogy a bányászat az Esterházy-birtok területén folyik. A fiatal herceg a világhírű badacsonyi szőlőgazdaság létrehozásán túl területek, az út és
a támfalak építéséhez szükséges kövek
adományozásával segítette a Kisfaludy út kiépítését. Korábban, 1930-ban
„a herceg hatalmas területet bocsátott
teljesen ingyen a község rendeltetésére,
hogy a strandfürdőt megépíthessék”!
Így aki ma felkeresi a fejújított badacsonyi strandot, az köszönetet mondhat a néhai hercegnek is, amiért ingyen
odaadta a községnek az értékes parti
területet.A kőbányászattal kapcsolatban érdemes fellapozni a korabeli újságokat, amelyekben olvasható, hogy
a magyar értelmiség, Herczeg Ferenc
vezetésével jelentős küzdelmet folytatott a badacsonyi bányák bezárásáért.
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Dr. Nagy Aladár hercegi jogtanácsos
1929-ben, közleményben tájékoztatta a
közvéleményt arról, hogy „Amikor az első
cikkek megjelentek, herceg Esterházy Pál
úr Őfőméltósága tőlem, mint jogtanácsostól, nyomban jogi véleményt kért, nincs-e
valamely alap arra, hogy a Badacsonyi
Bazaltbánya Részvénytársasággal a szer-

ződést felbontsa, és így a további bányászást megakadályozza. Én jelentettem
Őfőméltóságának, hogy a részvénytársaság akaratelhatározásában döntő szerepe egyáltalán nincs, mert a részvényeknek cca. 10%-a volt és van birtokában.
De jogi alapon, mint haszonbérbeadó sem
tehet semmit… Érvényes jogunk nem nyújt

semmi alapot arra, hogy Őfőméltósága
egyoldalú akaratnyilvánítással a további
bányászást beszüntethesse. Így a dolgon csak törvényhozási úton lehet
segíteni, természetesen az eddig szerzett
jogok kártalanításával.”
A legfontosabb mondat a következő, befejező bekezdésben található. A hercegi

jogtanácsos hangsúlyozza, hogy „Már
most is felhatalmazott azonban Őfőméltósága annak kijelentésére, hogy amennyiben a
törvényhozás megtalálja a megfelelő módot,
a kárpótlási összegnek azt a részét, amely
őt, mint a részvények 10%-ának birtokosát, vagy esetleg más címen is megilletné, a
badacsonyi bányászat megszűnése következtében kenyerét vesztő bányászok segélyezésére, akár belátása szerint más hasonló
szociális cél javára átengedni hajlandó.”
Erre a másokra figyelő, egész életében alkotó humánus hercegre, aki európai szintre
emelte a badacsonyi borászatot, ma Badacsonyban nem emlékeztet még egy tábla
sem, ellentétben az életében egy vagy két
alkalommal itt járt kommunista politikussal szemben, aki két márványtáblát is kiérdemelt. Befejezésül két idézet az említett
Badacsony-könyvemből. Az első mondatok
a könyvben Krónikásként szereplő, nyaranta egykor a hegyen élő Kossuth-díjas
szemtanútól, Tatay Sándortól származnak:

„A legcsodálatosabb és közvetlenül
mellettünk ékeskedik a több százezer
holdas herceg áldozata Badacsonyért…
Bűn volt, nagy bűn a badacsonyi hercegi
uradalmat, az ország egyik legjobban
berendezett, kiváló borai által világhírűvé
vált szőlőgazdaságát szétdarabolni: a legkorszerűbb nagyüzemi felszerelést rozsdának,
penésznek, rothadásnak martalékul dobni…”
Szerény véleményem szerint a herceg
életművére, emberi nagyságára nemcsak
Burgerlandban, hanem itt, Badacsonyban
is emlékeznünk kellene, és „Badacsony
hegyén kiemelt helyen kellene állnia dr.
galántai Esterházy Pál herceg szobrának!”.
Badacsony, 2020 karácsonyán

Upon the death of Prince Miklós Esterházy in 1920, the family estates passed to his son, Pál. After
graduating from university, Pál Esterházy took over the management of the trust lands encompassing
22 manors. This was a daunting task for many reasons, as evidenced, for example, by the fate of the
winery business, which was split among three different countries after the division of Hungary. Prince
Pál designated Badacsony as the centre of the winery, and made exemplary improvements. In addition
to the establishment of the world-famous vineyard in Badacsony, he helped build Kisfaludy Street by
donating the stones required for the road surface and the retaining walls. Earlier, in 1930, the Prince
had gifted a large area to the village for the construction of the open-air bath. Therefore, anyone who
visits the renovated Badacsony beach today owes gratitude to him for the magnanimity of donating
the valuable coastal area to the village.
 H át t é r b e n a S z e nt G y ör g y - h e g y, e lőt t ü nk a C s ob á n c . K ilát á s a K ö v e s - h e g y r ő l
nyugati irányban. Fotó: Kovács Bálint
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H Í R E K , K Ö N Y VA J Á N L Ó
Kossuth-díj

Dénes Eszter
To r o n y i r á n t
–Te m p l o m s é t á k B u d a p e s t e n

 Tu r i A t t i l a . F o t ó : D é n e s G y ö r g y

Kossuth-díjat kapott Turi Attila, a Triskell
Építésziroda vezető tervezője, Ybl Miklós-díjas építész. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára
kivételesen értékes művészi pályafutása
során Makovecz Imre szellemi örökségét
méltó módon folytató, a hagyományok
megőrzését a jelenkor igényeivel harmonikusan ötvöző, az organikus építészet
mestermunkáinak számító, formagazdag
alkotásokat felvonultató, kimagasló színvonalú tervezői életműve elismeréseként
kapta a kitüntetést.

Ybl Miklós-díj

 E r h a r d t G á b o r. F o t ó : P u r g e r Ta m á s

Ybl Miklós-díjat kapott Erhardt Gábor,
az Axis Építésziroda vezető tervezője, Pro
Arhitectura-díjas építész. A Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja két évtizedes, elsősorban Tokaj-Hegyaljához kötődő
építészeti munkásságért kapta az elismerést,
amely a Makovecz Imre szellemiségét követő, jelenlétre fókuszáló tervezői és főépítészi
tevékenységen alapul. Tervezői munkássága
mellett felelős szerkesztője az orszagepito.net
internetes folyóiratnak, valamint a BME
Építészmérnöki Karának külsős oktatója.

Országépítő 202 1|01

A rohanó városi ember látómezejét
sokáig csupán az aszfalt síkja és a kirakatok meghatározta sáv töltötte ki,
mígnem az utóbbi évtizedben hirtelen
kitárult a világ. Sorra alakultak a „sétaműhelyek”, a megfáradt városlakó lassan felemelte tekintetét, és elvarázsolta
mindaz, amit látott. A városi sétálók ma
Budapest egyik legaktívabb közösségét
alkotják, melynek egyik vezéregyénisége Zubreczki Dávid kultúrblogger,
aki valódi küldetéstudattal fogott neki
bő egy évtizede az ismeretlen ismerős
ezernyi arcának, elfeledett titkának és
értékeinek felfedésébe. Építészeti mesemondó, s ez az önmeghatározás nem
csupán az általa vezetett sétákra, hiánypótló blogjára és tematikus cikkeire,
hanem a most megjelent útikalauzra is
igaz, melyben huszonnégy sétára bontva, egy-egy jellemző fotó, alapadatok,
és egy 10-15 mondatos olvasmányos és

K Ö N Y VA J Á N L Ó
inspiráló bemutatás mentén sorakoznak
a felfedezésre váró templomok. Precíz
kutatómunka áll mögötte, a megszokottnál mégis kevesebb szó esik száraz
adatokról, ugyanakkor fény derül számos összefüggésre, szerethető részletre
és érdekességre. Egy-egy templom máig
tartó, környezetébe ágyazott története
minden szakmai szigort és az építészekre, szakírókra oly jellemző komolykodást
nélkülözve bomlik ki az olvasó előtt.
Budapest kétezer évet felölelő története
legjobban talán templomain keresztül
ragadható meg. Olykor egyetlen épületen a legkülönbözőbb korok lenyomatai jelennek meg, míg mások egy adott
korszak kiforrott alkotásai. Ízelítőt
kapunk a különböző stílusirányzatok
esszenciájából, miközben vázlatosan,
mégis érzékletesen kirajzolódik előttünk
történelmünk. Nem állunk meg Budavár
vagy a Belváros határain, a kényelmes
séták az egész várost behálózzák, közel
250 templom, zsinagóga, imaház, kápolna és szentély érintésével, a IV. századtól a kétezres évekig tartó ívet bejárva.
A sétáló bizony megilletődve áll Mátyás

király esküvőjének helyszínén, és szemlesütve a Batthyány téren, melynek évszázadokat átvészelő barokk templomát
nem is oly régen még bontani akarták
a metróépítésre hivatkozva. Elámulunk
a rákospalotai panelházak gyűrűjében
megmaradt csöpp templomon, és kissé
zavarba jövünk a holokauszt után vívóteremmé alakított zsinagóga egykor szent
terének új élete láttán. Egymást követő
korok az adott közösség igényét és tehetségét is kifejezni hivatott legnagyobb
beruházásai tárulnak elénk, melyek gyakran évtizedekre terhelték meg és látták el
feladattal a büszke polgárokat. Mindegyik mögött ott áll maga az építész,
a gondosan kiválasztott építőműhely.
Viharos történelmünk megpróbáltatásait egyes épületek sorra kiállták, fényük
olykor sok száz év elteltével sem kopott
meg, míg mások, közösségüktől megfosztva, ma raktárként szolgálnak ugyan,
de városképi jelentőségük mit sem csökkent. Jóllehet a kiadvány a laikus közönséget célozza, számos tanulságos felismeréssel szolgálhat a szakma számára is
az építészettörténet máig (2018-ig) tartó
fejlődési ívének e kivonata, a felvillantott
várostervezési és a belsőépítészeti vonatkozások, az egyes korok épületeken
máig átszűrődő összefüggésrendszerek,
az építészet társművészetekkel való teljességének ízlelgetése…
„Menjenek toronyiránt” − hangzott egykor az egyértelmű útbaigazítás. Koptassuk hát a budapesti járdákat e kalauzzal
a zsebünkben ráérős séták során, tekintetünket pedig emeljük a lábaink helyett
a magasba, isten házára, mely lelki és
fizikai világunkban is eligazítást nyújt.
Szerző, szerkesztő: Zubreczki Dávid
Terjedelem: 400 oldal
Méret: 16 x 16 cm
Kiadó: Kedves László Könyvműhelye
Fotó: Gulyás Attila

D r. L a p o s a J ó z s e f :
Badacsony – A magyar
borvidékek ékessége
Lenyűgöző tartalmú és kiállítású albumot
alkotott Laposa József településtervező
és tájépítész mérnök, a magyar szőlő- és
borkultúra egyik doyenje. A magyar szőlőhegyek nagy ismerője életében kiemelt
szerepet játszik Badacsony, ahol családjával él, és folytat szerteágazó szakmai
tevékenységet. A szerző széles látókörét
bizonyítja a kötet azon része, amely a Kárpát-medence szőlő- és borkultúrájának
történetét mutatja be röviden. Ezután a fókusz fokozatosan Badacsony hegyére szűkül. Hihetetlen részletességgel, de nagyon
olvasmányosan tárgyalja a borvidék adottságait, történetét a kezdetektől napjainkig,
kitérve a hegy szempontjából meghatározó
személyek életének bemutatására is. Laposa fontos kutatási témája volt a szőlőhegyek építészete, így a kötet részletesen
tárgyalja Badacsony épített értékeit a kitüntetett épületektől a présházakon át az
út menti, szőlőbéli kőkeresztekig, támfalakig. A kötet zárásaként kitekint a környező
(vulkanikus) szőlőhegyekre is, illetve – egy
ilyen monografikus kötettől némiképp szokatlan módon – a jelen problémáit és a

jövő lehetséges útjait is felvázolja. Ez természetes egy még ma is aktív településtervező és tájépítész mérnöktől, aki a Balaton
szőlőterületei mellett a pannonhalmi és a
Tokaj-hegyaljai világörökségi borvidék kezelési tervének készítésében is részt vett.
Külön meg kell említeni a kötet kiemelkedő minőségű fénykép anyagát, amely
lenyűgöző, egységes képfolyammá áll ös�sze, annak ellenére, hogy „nem egy kéz”
készítette. A fotók javát Pető Piroska készítette, akinek a nevét jó lesz megjegyezni.Bár közhelyszerű kijelentés, de esetünkben teljesen helytálló megjegyzés, hogy ez
a kötet hiánypótló mű. Felmerül a kérdés,
hogy miért csak most születhetett meg, illetve, hogy mikor büszkélkedhet hasonló
alaposságú albummal Somló, Tokaj és a
többi meghatározó borvidékünk.
Szerző: dr. Laposa József
Méret: 21,5 x 30 cm
Terjedelem: 360 oldal
A kötet szerzői kiadásban, a Magyar
Építész Kamara támogatásával jelent
meg, és kizárólag a családi borászat
honlapján keresztül szerezhető be.

A szerző Esterházy Pálról írott cikkét lapunk
66. oldalán olvashatják el.
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Dénes Eszter (1978)

Harmath-Gyetvai Enikő (1989)

Patai Boglárka (1993)

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2012), PPKE
BTK francia szak. A DNS-Műterem társalapítója,
2013-tól 2021-ig az Országépítő felelős szerkesztője. Rendszeresen publikál építészeti témában
különböző folyóiratokban és online felületeken.
Pro Architectura díj (2016). A tervezési munkák mellett több mint 15 Településképi Arculati
Kézikönyv társszerzője, szerkesztője, a Dévényimonográfia szerzője, a Turi Attila-könyv társszerzője és szerkesztője. Ezüst Ácsceruza díj (2020).

Építész, BME (2015). A KKE Vándoriskolájának
(2015–) és a BME Műemlékvédelmi Szakmérnöki
Képzésének (2018–) hallgatója. Kutató önkéntes
a Budapest 100 rendezvényein. A Makovecz Imre
Alapítvány munkatársa. Építészeti témájú cikkek
szerzője és társszerzője az orszagepito.net oldalon.

Építész, BME Építészmérnöki Kar (2020), BME Építész Klub Szakkollégium elnök (2013−2015), TDK
különdíj (2015), Hallgatói Képviselő (2015−2018),
Kari Papír főszerkesztő (2017−2019), szakmai közéleti rendezvények és építőtáborok főszervezője.

Dobrosi Tamás (1976)
Építész, BME Építészmérnöki Kar (2001), Kós
Károly Egyesülés Vándoriskola (2008). Mesterei:
Sáros László, Salamin Ferenc, Zsigmond László, Turi
Attila, Makovecz Imre. 2009-től a Doparum Építész
Kft., 2015-től a Dobrosi Építész Kft. alapító tulajdonosa, ügyvezetője. Pro Architectura díj (2020).

Erhardt Gábor (1974)
1998-ban diplomázott a BME Építészmérnöki Karán,
majd a Kós Károly Egyesülés vándorépítésze volt.
2002 óta az AXIS Építésziroda Kft. munkatársa.
Tervezési munkái (új borászati épületek építése, műemléki épületek felújítása) Tokaj-Hegyaljához kötik. 2012-ben az AXIS tagjaként Kós
Károly-díjat kapott. Több építészeti témájú publikációja jelent meg a Magyar Építőművészet,
a Borbarát Magazin és az Országépítő folyóiratban.
Az orszagepito.net szerkesztője. Az MMA Ösztöndíj
Program résztvevője.

A LAPOT TERJESZTIK:
Éghajlat Könyves Kávézó (1117 Bp., Karinthy Frigyes út 9.)
Fehérlófia Könyvesbolt (1084 Bp., József u. 8.)
FUGA Budapesti Építészeti Központ (1052 Bp., Petőfi Sándor u. 5.)
Gondolat Kiadói Kör (1053 Bp., Károlyi Mihály u. 16.)
Írók Boltja, Parnasszus Kiadó Kft. (1061 Bp., Andrássy út 45.)
LAPKER Zrt. (1097 Bp., Táblás u. 32.)
Líra Könyv Zrt., Szakkönyváruház (1065 Bp., Nagymező utca 43.)
Lyra Könyvesház Kft.(2600 Vác, Piac u. 1.)
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Váci út 19.)
Magyar Építőművészek Szövetsége (1088 Bp., Ötpacsirta u. 2.)
Országos Széchényi Könyvtár
Püski Kiadó Kft. (1013 Bp., Krisztina körút 26.)
Ráday Könyvesház (1092 Bp., Ráday u. 27.)
SZKITIA Nagykereskedés (1063 Bp., Szondi u. 60.)
Vince Kiadó, Műcsarnok könyvesbolt
(1146 Bp., Dózsa György út 37.)
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Robert Scruton (1944–2020)
Kuli László (1968)
Építész, Ybl Miklós Műszaki Főiskola, Budapest,
magasépítő mérnök (1992), YMMF, építésztervező
szakmérnök (1995), a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája (1999), a Kós Károly Egyesülés tagja,
a Vándorépítész Kft. alapítója és tagja
(2002−2010), Budajenő Község Településfejlesztési Bizottságának elnöke 2006-tól, Pest Megye Építészeti Nívódíja (2009), a Magyar Építőművészek
Szövetségének tagja.

Dr. Laposa József (1948)
Okleveles városépítési-városgazdasági szakmérnök, településtervezési vezető tervező, okleveles
kertészmérnök (Kertészeti Egyetem, 1974). Munkái
elsősorban a Balatonhoz kötődnek, a Balatontörvény, közel 200 település rendezési tervének és
számos borvidéki terület területrendezési tervének vezető tervezője. Munkahelyek: Városépítési
Tudományos Tervező Intézet, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Laposa Műhely Kft., Pro Natura díj
(1999), Pro Régió díj, Balaton-díj (2002).

Angol filozófus és esztéta, Cambridge-i Egyetem
(1967), az arlingtoni Institute for the Psychological
Sciences kutató professzora, a Princeton University
vendégprofesszora. Jelentősebb, magyarul is megjelent művei: A konzervativizmus jelentése (2002),
Iszom, tehát vagyok. Egy filozófus borkalauza
(2011), Zöld filozófia. Hogyan gondolkozzunk felelősen bolygónkról? (2018), A szépről (2019).

Terdik Bálint (1978)
Építész, BME Építészmérnöki Kar (2003), Kós
Károly Egyesülés Vándoriskola (2009). Mesterei:
Kőszeghy Attila, Sáros László, Turi Attila, Salamin
Ferenc és Makovecz Imre. 2006-tól a Triskell Kft.
munkatársa. Az Országépítő folyóirat szerkesztője,
Pro Architectura díj (2019).

Turi Attila (1959)
Ybl-díjas építész (2003), BME Építészmérnöki Kar
(1985). Az Idol Gmk. (1985−87), a MAKONA (1987−90)
munkatársa, a Triskell Kft. társalapítója (1990−). Budakalász (1995−2019), Devecser (2010−2012) főépítésze. A Magyar Építész Kamara alelnöke, az MMA
Építőművészeti Tagozat vezetője. Az MMA rendes
tagja (2012). Főépítészi Életműdíj (2019).

A Kós Károly Egyesülés örökös tagjai:
† Kálmán István | † Kampis Miklós | † Makovecz Imre
Cégek:
Archevil Kft. | AXIS Építész Iroda Kft. | BEÖTHY & KISS Építésztervező és Geodéta Mérnökiroda Kft.
BODONYI Építész Kft. | CompArt Kft. | Csíky és Társa Beruházásszervező Kkt. | DÉVÉNYI ÉS TÁRSA ÉPÍTÉSZ Kft. |
GOMÉP Kft. | Győri István | Hayde Tibor/NRZST Kft. | KOMÁRY Építő Kft. | KÖR ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Kft. |
KŐSZEGHY ÉPÍTÉSZET Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | KVADRUM Építész Kft. | Litkei Építésziroda Kft. | MAKONA
Építész Tervező és Vállalkozó Kft. | Mediterrán Kerámia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | MÉRMŰ 87 Építészeti
és Geodéziai Kft. | OPEION Kft. | PAGONY Táj- és Kertépítész Kft. | Pallér 2 Kft. | PARALEL Építésziroda Kft. |
SÁROS és Társa Építésziroda Bt. | TÁJRAJZ Tájépítész Bt. | TRISKELL Épülettervező Ipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. | UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. | Vándorépítész Tervező és Szolgáltató Kft.
Egyéni tagok:
Balogh Levente | Bodonyi Csaba | Bogos Ernő | Ekler Károly | Eszenyi Ákos | Esztány Győző | Farkas Miklós | Fülöp Tibor
† Gerle János | Győri István | Hayde Tibor | Komáry Tamás | Kuli László | Litkei Tamás György | Márton László Attila
Müller Csaba | Papp Vilmos
Örökös tiszteletbeli tagok: † Dr. Simcha Yom-Tov | † Kund Ferenc | Kund Ferencné | Pap Gábor
Támogatók: Arker Stúdió Kft., Farkas Építésziroda



Hátsó borító:
C s a l á d i h á z , r é s z l e t . É p í t é s z e t : D é n e s E s z t e r, f o t ó : D é n e s G y ö r g y

74

75

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.
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2100 Gödöllő, Rét u. 37.
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epkomplex@epkomplex.hu

Országépítő 202 1|01

