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Istvánf i Gyula:
A z építészet mellék vágányain

Az építészet történetével foglalkozni, azt 
tanítani, a régi épületeket felidézni rajz-
ban, és azokat megőrizni, mind olyan 
foglalkozás, amelyet csak az építészeti 
mellékvágányokon lehet űzni, s néha irigy-
kedve nézni a fővágányon haladókat. 

Az MMA Kiadó és az Építőművészeti Tago-
zat együttműködésében elindított Generá-
ciók  című könyvsorozat (sorozatszerkesz-
tők: Turi Attila, Dénes Eszter) olyan magyar 
építész- egyéniségeket  mutat be, akiknek 
életpályáját jelentős elméleti, oktatói mun-
kásság is fémjelzi,  melynek szemléletfor-
máló ereje máig kihat. Valamennyi szerző 
generációjuk meghatározó alkotó- és pe-
dagógusegyéniségei, akik alapvetően befo-
lyásolták napjaink építész-nemzedékeinek 
gondolkodását. Magával ragadó előadói 
kvalitásuk a kötetbe válogatott legfonto-
sabb szakmai, és a személyesebb jellegű 
írásokat is áthatják. 

A sorozatot Istvánfi Gyula kötete nyi-
totta, aki építészhallgatók generációit ok-
tatta a magyar népi építészet és az ókori 
építészettörténet tudományára. Tanköny-
vei (Veszendő templomaink, Őskor − Népi 
építészet − Az építészet története) hiány-
pótló, máig elévülhetetlen alapművek, 
melyeknek az összefüggéseket kiemelő 
strukturáltsága az építészeti gondolkodás 
iskolája. A szakma doyenje ebben a köny-
vében azonban a szélesebb közönséghez is 
szól. Bepillantást nyújt a diplomáig vezető 
évekbe, muníciót és bátorságot adva azok-
nak, akik még csak messziről kacsingatnak 
a szakma felé. Az olvasmányos, személyes 
hangvételű életútból tűpontosan rajzoló-
dik ki az adott kor a későbbi generációk 
számára is. 

Döbbenetes erejű felismerést hozhat 
a legendás Építészettörténet Tanszék hősi 

története. Egy-egy mű felvillantásából 
ugyanis kitűnik, hogy a szakma legkiválóbb 
művelőiből kikerült tanárok igen jelentős 
tervezési megbízásokat kaptak az I. világ-
háborúig. „Olyanokat, amelyek döntően 
meghatározták Budapestnek a 19. század 
utolsó harmadában kibontakozó világ-
városi arculatát, vagy a Kárpát-medence 
elcsatolt és megmaradt városainak máig 
érvényes városképeit. A 20. században 
már csökkentek a jelentős megbízások a 
változatlanul sok építési feladat között, de 
ne feledjük, az építésztanárok miniszteri 
tanácsosok is voltak. A középkori tanszék 
professzorai mint restaurátorok elindí-
tói voltak a műemlékvédelemnek. (…) Ők 
tehát az építészettörténet, pontosabban 
a történeti építészet kifejezésmódját mű-
velő és oktató neves személyiségek, akik 
nem érdemelték meg a hatvan-hetven éve 
kapott, lesajnáló kritikát, majd az alkotás 
folyamatából történő kiszorítást. Utódaik 
az elődök szellemében folytatott építész-
képzésben megőrizték az építészettörté-
net mostani és mindenkori tanulságainak 
továbbadását, és azt a szellemi örökséget, 
ami e szakmának ma is tartást ad.”

Negyven év oktatói tapasztalattal a 
háta mögött Istvánfi felfedi a mindent meg-
alapozó építészettörténet-oktatás titkait, a 
szakma szépségeit és nehézségeit. Az isko-
lamester intelmei a mai napig érvényes ala-
pigazságokat fogalmaznak meg, amelyek 
nemcsak a hallgatók, hanem az építész- 
oktatás szereplői és szervezői számára is 
sorvezetők lehetnének…

Mellőzve a szakmai alapú polémiák 
követhetetlen érvrendszerét, a műemlék-
védelem történetének lényeges fordulatait 
felvázolva bevezeti az olvasót a korunkban 
kétértelmű, mégis nélkülözhetetlen re-
konstrukció fogalmába. Manapság, amikor 
egyazon helyreállítás a szakma részéről 
Citrom díjat és állami elismerést kap, hi-
ánypótló összefoglalást kapunk a nélkü-
lözhetetlen háttérismeretekből…

A kötet kétségtelenül leglátványosabb 
fejezeteiben a rekonstruktőr szerepébe bú-
jik, és az alapvető összefüggések feltárása 
mellett saját akvarelljein válnak újra átélhe-
tővé rég letűnt korok meghatározó szíriai, 
egyiptomi és hazai építészeti emlékei. Olyan 

összegzés, mi több, esszencia ez, melyből 
kristálytisztán kibontakozik az építész (!) 
rekonstruktőr kezét vezető, nélkülözhetet-
len szerkezeti logika és az a szellemi alapve-
tés, ami az adott kultúrát megragadhatóvá 
teszi. Egy-egy, a szigorlatokról is jól ismert 
építészeti emlék ilyetén megvilágítása a re-
veláció erejével hat az olvasóra.

Számba véve a legfontosabb önálló 
munkákat (Zámor-hegy, Kehida, Vésztő, 
Skanzen), a kötetből egy iskolateremtő ta-
nár- és alkotóegyéniség képe bontakozik 
ki. Kétségtelen, hogy Istvánfi professzor úr 
szemléletformáló közéleti jelenléte ered-
ményeként a népi építészeti hagyomány, 
a falukép, valamint építészeti emlékeink 
megőrzésének új fejezete nyílt meg. A kötet 
vázlatosan ugyan, de kitér ennek látható 
és biztató eredményeire, melyek – az oly-
kor mindent elhomályosító reménytelenség 
ellenére – magukért beszélnek. Veszendő 
értékeink – templomaink, népi építészeti 
emlékeink – száma még mindig jelentős. 
„Elmúlásuk békés, mégsem megnyugtató 
vagy elfogadható. Sem az egyetemes, sem 
a régióbéli, sem a nemzeti, nemzetiségi és 
felekezeti önismeret és önbecsülés nem 
engedheti néma pusztulásukat. Politiku-
soknak és papoknak, hívőknek és gyüle-
kezeteknek, valamint az épületek szakér-
tőinek, az építészeknek meg kell tenniük, 
amit lehet, amit tehetnek, mindenki saját 
lehetőségei szerint.”

Az építészet folyamat, vágányain állan-
dó mozgás van. A régi építészeti hagyomá-
nyok, építészettörténeti stílusok ma már 
holtvágányon állnak. Bár használatban 
vannak, lassan mellékvágányra kénysze-
rülnek falvaink, városaink épített emlékei. 
E múltnak azonban vannak még hozzá-
értői, „akik tudják a titkát annak, miként 
kezdték el a régiek, s folytatták a tudás át-
adásával a mozgásba jutó jelenvalókat”.  

Méret: 235X275 mm
Terjedelem: 128 oldal
Kiadó: MMA Kiadó
Kiadás éve: 2021
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