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„EAST-MANHATTAN”

A MESTER KÖSZÖNTÉSE

Újlipótváros egyike Budapest azon városrészei-
nek, amelyek egyedi arculattal rendelkeznek. 
Aki járt már arra, biztosan jó érzéssel gondol visz-
sza az utcákból áradó, csak erre a városrészre jel-
lemző hangulatra. Néhány séta, és már gyűl-
nek az emlékek, kedvenc házak, lépcsőterek és 
hangulatok. A Szent István park nyugalma, a 
Pozsonyi utca fái, sajátos árny-fényei, a Pannó-
nia utca titokzatos gyárépülete, és lehetne sorol-
ni tovább az egyedi karaktereket, térélményeket.
Bolla Zoltán hiánypótló műve ezt a sajátos jelensé-
get Térey János szavaival, a pesti East-Manhattan, 
azaz Újlipótváros építészetét értelmezi, rend-
szerezi, örökíti meg. A 20. század első felében 
nagynevű építészek alkottak ebben a városrész-
ben, akik figyelemmel kísérték, az akkori stílus-
beli változásokat és reagáltak azokra. Stílusát 
tekintve eklektikus, art déco és modern épülete-
ket mutat be a könyv, szám szerint hétszázat (!). 
Az Articon kiadó gondozásában puhakötéssel jelent 
meg, A4-es mérethez közelít, jó minőségű papír-
ra nyomtatták. Az épületfotók megfelelő dina-
mikával, színekkel élnek a papíron. A könyv ele-
jén a bevezető után várostörténeti tanulmányokat 
olvashatunk több részre tagolva, és a nagyobb kép-
től haladunk a könyv fókusza felé. Elsőként Pest 
és Buda kialakulását ismerhetjük meg az ókortól a 
török kiűzéséig. Utána az újkori Pest létrejöttét tár-
ja fel be a szerző, ezután következik Újlipótváros 
történetének bemutatása három fő történeti sza-
kaszra bontva: a reformkor és Bach-korszak, utá-
na a monarchia kora és végül a két világhábo-
rú közötti időszak. Az elméleti tanulmányok után 
jön a könyv fő volumenét képező inventárium. Itt 
névsorrendben, utcáról utcára haladva ismerhet-
jük meg az épületeket. Mindegyik épület adat-
lappal és néhány fotóval szerepel, ahol volt lehe-
tőség, az auláról illetve a lépcsőtérről is találunk 
képet. A fotókat a szerző készítette, ügyelve arra, 
hogy az építészeti fotó kritériumainak mindin-
kább megfeleljenek, például a képek függőleges-
re kihúzottak és szinte minden kép napos idő-
ben, vagyis megfelelő fényviszonyok mellett 
készült. Az inventárium után, statisztika, névjegy-
zék és angol nyelvű összefoglaló adja a befejezést.
A könyv az ismeretterjesztésen és az értékőrzésen 
kívül a felfedezés iránti vágyat is felkelti. Egy-egy-
egy homlokzatot nézve kedvünk támad: menjünk, 
nézzük meg ezt vagy azt az izgalmas házat! Jó szív-
vel ajánlom a könyvet a várossal ismerkedőknek 
és a Budapestet szerető városlakóknak egyaránt. 

Három nagyobb fejezetből ál ló emlékkötetet 
olvasok, lapozgatok mely esszéinek, tanul-
mányainak minden mondata egy legendás, 
a középkor, ezen belül a pálos szerzetesren-
di és az örmény szakrális építészetet kuta-
tó építészettörténész, a Budapesti Műsza-
ki Egyetem egykori tanára, Guzsik Tamás 
(1947-2002) személyiségének, módszerta-
nának közvetlen vagy közvetett lenyomata. 
Közvetlen, mert a könyv első részében tanít-
ványai, kollégái emlékeznek meg már-már 
szerzetesi életéről, elemzik egykor megta-
pasztalt és „magukkal vitt”: a tudományos 
alaposságra, az elmélet és a terepgyakor-
lat egyenrangú fontosságán alapuló mód-
szertanát. Módszertanának még további két 
lába is volt (van): a templomépítészetnek a 
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használati módja – vagy miként Rabb Péter 
fogalmaz A tanító életútja egy munkatárs 
szemével című írásában –, „funkciósémája” 
alapján történő vizsgálata, ezen felül a vizs-
gált tárgy, a téma szeretetére oktatás. Ezen 
„lábak” adják vélhetően a módszertan erejét, 
sajátosságát (jómagam is tanultam közép-
kori építészettörténetet, a miért-úgy?-ról, 
okokról és szeretetről egy szó nem esett…). 
A kötet további részei a középkori templom-
építészethez kapcsolódó, valamint, kicsit 
hátrább lépve, településkutatási tanulmá-
nyokat tartalmaznak. Rejtett kincsek, meg-
búvó, részleteiben csupán vagy soha el nem 
beszélt történetek, melyeket épp a kíván-
csiság, lelkiség és tudományos alaposságra 
való törekvés jel lemez. Mindaz, ami sajátja 
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volt Guzsik Tamásnak a kutatónak, a tanár-
nak, az embernek. Ezek a módszertan közve-
tett lenyomatai. A szöveges tartalom mellett, 
a tanulmánykötetek műfaját értelemszerű-
en jel lemző heterogén fotóanyag, rajzi tarta-
lom és gazdag bibliográfia támogatja az olva-
sót az elmélyülésben. Tudva, tapasztalva, 
hogy az egyes művészettörténeti korszakok 
hazai kutatási eredményeiről pld. a kilencve-
nes évekhez képest jóval kevesebb országos 
terjesztésű, igényes kiadású könyv születik, 
kicsit fáj, hogy a hangsúlyozott jelentősé-
gű védőborítóra a bélapátfalvi volt ciszterci 
templomról nem készült profi fotó, Mamelis 
bencés kolostora templombelsőjének fel-
húzott, pixeles fotója pedig érthetetlen, 
miként kerülhetett a hátsó oldali borítóra.  


