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2018-ban a régi-új Magyar Építőművészet folyóirat évi 6 lapszámmal, kéthavonta jelenik meg, minden 
számban UTÓIRAT elméleti melléklettel.
A 2018-ban megjelenő 6 lapszám előfizetési díja változatlanul 8.700 ft. 
egy lapszám ára: 1.580 ft  
diák előfizetés: 6.600 Ft
A diákkedvezmény igényléséhez kérjük a beszkennelt diákigazolványt elküldeni a szerkesztőség email címére: epitomuveszet@gmail.com

Külföldi előfizetés egy évre: európai országokba: 87 EUR, tengerentúlra: 128 USD

Szívből reméljük, hogy 2018-ban is a folyóiratunk olvasójaként és előfizetőjeként számíthatunk Önre!  −  A szerkesztők

Előfizethető a szerkesztőségben, vagy átutalással a
Magyar Építőművészek Szövetsége 
K&H Bank 10201006-50197952 számú bankszámlájára.
Számlaigényét kérjük a szerkesztőség email címén jelezze: 
epitomuveszet@gmail.com

Szerkesztőség: 
Építészek Háza – Magyar Építőművészek Szövetségének 
székháza, 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.
+36 1 3182444 (116-os mellék), +36 70 6149404
epitomuveszet@gmail.com

ELŐfiZETÉSi 
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A modern kor (…) hasonlóan a reneszánsztól a romantika koráig terjedő 

történelmi szakaszhoz, végleg lezárult. Ahogy a modern kor hajnalán 

is elhangzottak azok a radikális hangok, miszerint a „képzőművészet 

halott”, a „figurális művészetnek vége”, mégis azt tapasztaltuk, hogy 

más formában, de az emberi kifejezésnek ez területe nemhogy halott 

lenne, de a figurális festészet meghatározó irányzatát adja a kortárs 

képzőművészetnek. A múlt századi ipari formatervezés fogalma ha-

sonlóan „erőszakosan” lépett fel a kézművességgel, a népművészettel 

szemben, ma azonban azt látjuk, hogy az utóbbi száz év elteltével a „ki-

halásra ítélt területek” megtalálták azokat az új formákat és kereteket, 

melyekben sokszor a korábbinál is magasabb színvonalon működnek 

tovább. Gondoljunk csak a népművészet, a kézműves művészetek és 

halottnak hitt szakmák korunkbeli sokadik virágzásának örömteli jelen-

ségére. Tegyük azonban fel a kérdést, hol is fekszik a 21. század fő 

kérdése? Ez pedig igazából a kreatív és generatív tervezés dichotómiája 

mentén körvonalazódik. A mesterséges intelligenciák által tökéletesített 

és maguktól tökéletesedő „okos termékek” és az emberi kéz alkotta 

és irányította folyamatok révén organikusan létrejövő kreatív alkotás 

között körvonalazódnak az ellentétek. A „transzhumán” és „humán” 

művészet között.

Részlet Szilágyi B. András Design c. írásából (lásd az Utóiratban)

réGi-új magyar építőművészet 
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 f_f_f: Young Architects Generation 2017 – András Borsos
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 A Church on the Border St John XXIII Chapel, Budapest, Rákoskert – Vilmos Katona

14 Nyitott kapu. A Graphisoft Park fogadóépülete – Okrutay Miklós

 An Open Gate. The Reception Building of Graphisoft Park – Mklós Okrutay

20 Színházak „ráncfelvarrása”. A Centrál Színház, az Örkény Színház és a Kálmán imre Színpad

 felújítása, Budapest – Szabó-jilek iván

 „Facelifting” Projects of Theatres. Centrál and Örkény Theatres, Kálmán Imre Stage, 

 Budapest – Iván Szabó-Jilek

28 Mindenki nyertes. Stavros Niarchos Foundation Kulturális Központ, Athén – Götz Eszter

 Win-Win. Stavros Niarchos Foundation Cultural Centre, Athens, Greece – Eszter Götz

32 A színház mint közösségi tér. Az OiSTAT 2017. évi színházépítészeti pályázata – Götz Eszter

 Theatre as a Public Space. OISTAT Theatre Architecture Competition 2017 – Eszter Götz

34 Zöld tengeralattjáró. Villa Budaörs-Farkasréten – Dudics Krisztián

 Green Submarine. Mansion in Budaörs-Farkasrét – Krisztián Dudics

38 Békítő gesztussal. Családi ház bővítése, Budapest – Klein rudolf

 Conciliation. Extension of a Detached House, Budapest – Rudolf Klein

42 Menedék a természetben. Menedékházak, Erdély – Pálinkás Edit

 Shelter in Nature. Safe-House, Transylvania – Edit Pálinkás

46 Hajlék a fák között. Lombhotel, Noszvaj – Botzheim Bálint

 Shelter among the Trees . Foliage Hotel, Noszvaj Bálint Botzheim

50 Személyes kötődések. Családi nyaraló, Fonyód – Bártfai-Szabó Gábor

 Personal Attachments. Resort Building, Fonyód – Gábor Bártfai-Szabó

54 Frappáns kapcsolat. A 2017. évi Frankfurti Könyvvásár magyar pavilonja – Kiss Tamás

 Clever Connection. The Hungarian Pavilion of the Book Fair, 2017, Frankfurt – Tamás Kiss
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Székesfehérvár történeti központja
A nyílt építészeti pályázat eredménye
—

A kiíró, a szakmai program helyszínének vir-

tuális otthont nyújtó Székesfehérvár MjV Ön-

kormányzatával egyetértésben nem kapcsolta 

a felhívást bármely kivitelezés vagy közvetlen 

megvalósítás céljához, így a pályázati felhívás 

megjelentetése hátterében nem állt építési 

szándék, inkább inspirációt vártak az adott 

témában a jövőbeni közös gondolkodásnak. 

Mint megfogalmazták, a pályázatok révén an-

nak beépítési módjával, a lehetséges tömeg-

kapcsolatokkal, a fedett és nyitott terekkel 

kapcsolatban ugyanakkor a szakmai és laikus 

közeg is olyan gondolatokhoz juthat, melyek 

segítségül szolgálhatnak a terület jövőbeni 

hasznosításához. A bírálati szempontok kö-

zött kiemelték az építészeti minőséget hitele-

sítő szellemi tartalom és gondolati háttér, az 

egyedi építészeti megjelenést biztosító kom-

pozíciós elvek és részletmegoldások, illetve a 

műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg 

ésszerű, de egyedi minőséget biztosító meg-

oldások alkalmazásának fontosságát. A pá-

lyázatokat az MMA tagjaiból és Székesfehér-

vár MjV képviselőiből álló bizottság bírálta el. 

Az alábbiakban a díjazott és a kiemelt megvé-

telben részesült munkákat mutatjuk be.

Kiemelt díjazás: 3. sz. pályamű

alkotó: Dósa-papp tamás, építész munka-

társ: emődi-Kiss tamás

„A pályázó a nemzet életében egyedülálló je-

lentőségű belső tér elméleti rekonstrukciójára 

ad javaslatot. Az áttetsző falú épület utal a 

középkori struktúrára, de nem törekszik mé-

retpontos másolatra, elkerülve ezzel a műem-

léki hitelesség problémáját. Tömegével a vá-

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Építőművészeti Tagozata által kiírt nyílt építészeti pályázat karakteres építészeti eszkö-
zökkel megfogalmazott, az egyedülálló építészettörténeti és régészeti emlékeket méltó módon bemutató hely megalkotását 
célozta meg Székesfehérvár történelmi központjában, ahol a látogatók megismerkedhetnek az Árpád-ház szellemi és tárgyi 
örökségével. A pályázat a 40. életévüket be nem töltött építészmérnök, építész tervezőművész, építész, belsőépítész vég-
zettséggel rendelkező természetes személyek részére szólt.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oszkár

DósA-PAPP TAmás kiemelT DíjAzásbAn részesülT Terve
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THe HiSTOric cOre OF SzékeSFeHérvár
Results of an open aRchitectuRal tendeR 

The Architectural Department of the Hungarian 

Art Academy (Magyar Művészeti Akadémia, MMA) 

published an open contest of architecture for the 

construction of a well-deserved and worthwile 

exhibition site to present the unique architectural 

historical and archaeological relics and findings of 

the site with characteristic means of architecture 

in the historic core of Székesfehérvár where visi-

tors have the opportunity to get to know the spir-

itual and material heritage of the Árpád dynasty. 

The tender addressed individuals with degrees in 

architecture, design, interior architecture under 

the age of 40. Hereby we are presenting the works 

awarded and purchased as excelling projects. 

rosképben is jelentős méretű, hangsúlyos új 

elemként jelentkezik. Szellemes megoldással, 

a Koronázó tér térsíkjának megemelésével – 

átjárható hármas térsort hoz létre a Városház, 

a Koronázó, s a Városkapu tér egybefűzésé-

vel. Ez alatt, s a rom-együttes lefedésével 

hoz létre új múzeumi és közösségi tereket, s 

a Centrum-tömb bontásával a prépostság ud-

varának részleges bemutatására is törekszik. 

Az emlékhely jelentős léptékű épületként való 

megjelenítéséért, s fent felsorolt érdemeiért a 

tervet a Bírálóbizottság a legmagasabb értékű 

díjban részesítette.” (a zsűri értékelése)

kőhAlmy nórA, FriDrich lászló és Funk bogDán kiemelT elismerésben részesülT Terve

juhász nAgy bAlázs és boDnár-PAriPás emőke kiemelT elismerésben részesülT Terve

bAjusz csAbA áDám, sAlAcz áDám és vADász bAlázs kiemelT elismerésben részesülT Terve

Kiemelt elismerés: 8. sz. pályamű

alkotók: bajusz csaba ádám, salacz ádám, 

vadász balázs

„A pályamű a romok megőrzésének módjá-

ra tett javaslata – a romok visszatemetése – 

az egyik legkarakteresebb megoldás, amely 

ugyanakkor a bírálók körében komoly kritikát 

váltott ki. (…)A pályamű építészeti alapgon-

dolatát a Bírálóbizottság pozitívan értékelte, 

de hiányolta az alapvetés következetes, kohe-

rens végigvitelét. érdemeiért a tervet a Bíráló-

bizottság kiemelt elismerésben részesítette.” 

(részlet a zsűri értékeléséből)

Kiemelt elismerés: 12. sz. pályamű

alkotók: Juhász nagy balázs, 

bodnár-paripás emőke

„javaslatában szinte a teljes romterület fölé 

egy óriási épületet (tetőt) emel, melynek tö-

mege azonban nem keresi a koronázó bazili-

kával az eszmei-formai kapcsolatot. Közvet-

lenül a romterület felett üvegfödémmel zár, 

amely az itt elhelyezkedő reprezentációs tér 

padozata. Bátor elhatározás egy „sosemvolt" 

forma és épület felvállalása, ugyanakkor túl-

ságosan önreflektív. idegen testként hat a ki-

finomult barokk szövetben. (…) érdemeiért a 

tervet a Bírálóbizottság kiemelt elismerésben 

részesítette.” (részlet a zsűri értékeléséből)

Kiemelt elismerés: 13. sz. pályamű

alkotók: Kőhalmy nóra, Fridrich László, 

Funk bogdán

„A pályamű azon megoldások közé tartozik, 

melyek városi térként is szolgáló védőfödémet 

emelnek a romterület felett, további építményt 

nem javasolva a térre. (…) Bár a pályamű nem 

vállal fel konfliktust a környezetével – nem ke-

resi a komplex kérdésre a teljes választ –, ön-

maga rendszerén belül következetes. A részek 

az egészet szolgálják és értelmezik. A spirál 

megjelenésével még egyfajta spiritualitást 

is hordoz magában a terv. (…) érdemeiért a 

tervet a Bírálóbizottság kiemelt elismerésben 

részesítette. (részlet a zsűri értékeléséből) 
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Fiatalok feketén-fehéren 2017 pályázat
MéSZ Kós Károly terme, 2018. 02. 06. – 02. 19.
—
szöveg és fotók text and photos: Borsos aNdrás
—

A 2017-es pályázatra 53 érvényes pályamunka 

érkezett be. Alkotóik közül többen vizsgálják 

az ember természethez való viszonyát, bemu-

tatják egy-egy építőközösség munkáját. Van 

köztük városi térrel foglalkozó terv, közösségi 

épület, alkotóműhely, családi ház, fiataloknak 

készült belső tér, példa a természetbe simuló 

alkotásra vagy a kulturális élettel, ipari rehabi-

litációval, vasúti közlekedéssel való kapcsolat-

ra. Láthatunk pályaműveket falusi „kockaház” 

Az f_f_f 2017 Reischl Gábornak, a MÉSZ néhai elnökének kezdeményezésére 2006-ban elindított és kétévente megrendezett 
program folytatása. A pályázat célja a fiatal magyar építészek és tájépítészek legjobb eredményeinek bemutatása, valamint fel-
mérni, hogyan működnek együtt, hogyan folytatják a hagyományokat és járulnak hozzá egy hely vagy közösség karakteréhez. 

adtak a csak Magyarországra, vagy egy-egy 

sajátos hangulattal rendelkező, kiemelt hely-

re vonatkozó építészeti kérdésekre. ilyenek 

voltak a természethez közeli, például vízparti 

vagy erdei alkotások, ipari vagy, műemléki 

környezet felújítása, történeti tér újraértel-

mezése, de ilyennek és beválogatásra érde-

mesnek találta a zsűri a közösségi találko-

zóhelyek, vásárcsarnokok, vasútállomások 

minőségi építészeti megoldásait is. 

megújítására, műemléki felújításra és védett 

vízpartra történő építésre is. A hagyományok-

hoz és az épített örökséghez való viszony szá-

mos terv szerzőjét foglalkoztatja. A tervek a 

világra nyitottak, sok készült közülük Magyar-

országtól távoli helyszínre vagy a határon túlra, 

és a mintákat is a világ építészetéből hozzák. 

 A Bíráló Bizottság 24 pályamunkát része-

sített díjazásban. Elsősorban azokat a meg-

oldásokat értékelte, amelyek friss válaszokat 
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F_F_F: YOuNG ArcHiTecTS GeNerATiON 2017 
competition and exhibition in mÉsZ

Titled f_f_f 2017, it is the 6th edition of the 

program „Young Architects Generation” ini-

tiated by Gábor Reischl, former chairman of 

Association of Hungarian Architects which 

was launched in 2006 and has been organized 

by MÉSZ since then biannually. It is targeted 

to present the best achievements of young 

Hungarian architects and landscape design-

ers, to survey the ways they cooperate with 

each other, to continue traditions as well as to 

show how they contribute to the character of a 

given site, location or community. The contest 

is open to any Hungarian architects and land-

scape designers under 40 holding a degree. 

The exhibition and the catalogue presents the 

awarded works.

A nyertes pályaművekből katalógus és 

vándorkiállítás készült, amely bejárja a ma-

gyarországi egyetemi városokat, de már 

meghívást kapott áprilisra Ljubljanába a Ma-

gyarország Nagykövetségének Kulturális Köz-

pontja, Balassi intézet közreműködésével a 

Big Architecture 2018 építészeti fesztiválra is. 

A nyertes pályázókat a Magyar építőművé-

szek Szövetsége Alapszabályának megfelelő-

en kérelmükre a tagjai sorába felveszi.

Kósa Balázs: n.e.S.T. – Stégre épített szakralitás

Batizi-Pócsi Gergő, Batizi-Pócsi Péter: Házbővítés Zuglóban

Borbás renáta: Termelői piactér Mezőszilason

Bun Zoltán: Újpesti Vásárcsarnok és kulturális rendezvényközpont

Csémy Krisztián: Szerpentin, Komárom-Duna múzeum és konferencia központ

Cseh András, Csikár Ottó, Frühwald Evelin, Pócza Krisztina, rendi András Mihály, Victor 

Pérez Sanchez, Virginia Martinez Navarro: ember – Madár – növény – Ház – az olajgyári 

kémény és környezete

Csóka Balázs: Budajenői műemléki magtár felújítása és helyreállítása

Czigány Kata: A nápolyi Piazza del Mercato rehabilitációja

élő józsef, Bálint Eszter, Csuzi Barbara, Farkas Fanni, Kulicskó Edina, Lazúr Eszter, Pati 

Barbara, Truhlig Noémi: Kerekítés installáció, Tállya

Fábián Gábor: Lombházak Síkfőkúton

Massány Edina: Fertődi Rendezvényközpont, tiszttartói épületegyüttes belső udvara

Funk Bogdán, Szelecsényi Balázs, Nusszer Diána, Cserháti Csinszka, Németh roland, 

Vadász Orsolya: newill Academy Általános Iskola, Ghána

Kovács Gábor: Balokány fürdő terve

jaskó László, Vági Péter: Harmóniát találni a régivel (a jövő otthona terv)

Kovács D. Barna: Portus Home Vendégház

Köninger Szilárd, Tátrai Ádám, Stein júlia: Kápolbna, Göbös-major

Markó András: Kaposvári vasútállomás műemléki helyreállítása

Csóka Attila róbert, Molnár Szabolcs, Smiló Dávid: Frankfurti Könyvvásár 2017 magyar 

standja

Szigony jános Gergely: Lőtér terve, Zalaapáti

Szintén Bianka: Humán komplexum terve, Pécs

Tóth Arnold, Páll Attila: Protézis (termálfürdő terve, carrara)

Hajdu Veronika, Sztranyák Gergely: Kilátó, terasz és játszóhely

Völgyesi Péter Zoltán: Balettcipő készítő műhely terve, esztergom

Salát Zalán Péter, Sztranyák Gergely DLA, Sztranyák Zsófia, Zilahi Péter: Lipcsei Könyv-

vásár 2017, magyar stand
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Templom a haTáron
szeNt XXIII. JáNos-kápolNa, BUdapest, rákoskert
—
építész architect: MaJor györgy      szöveg text: katoNa vIlMos      fotók photos: FraNcsIcs lászló
—

____
tÉMa

theme____

A rákoscsabai Szent Erzsébet-templom közös-
sége 2013 őszén fogalmazta meg igényét egy 
új kápolna építésére. A cél az volt, hogy az 
egyházközösség leszakadó területein élők is 
könnyebben eljussanak Isten házába.

A Nyugat-Európában sem ritka, külvárosokat formáló 

jelenség természetes gyarapodási folyamat eredménye.1 

A 2014-re összeállított építési program eredetileg csak 

egy szentségi kápolnát és közösségi házat irányzott elő, 

ám a tervet támogató püspökség hamar kedvet kapott 

egy ökumenikus urnatemetőhöz is. A katolikus jelenlét 

helyi őrlángját jelképező épületet így már csak egy lé-

pés választotta el attól, hogy igazi templom legyen, ami 

végül be is következett.

2014 nyarán már nem képezte vita tárgyát, hogy az 

1940-es évek stílusát őrző Szent Erzsébet-templomnak 

teljes értékűen használható kortárs filiáját (leánytemplo-

mát) kell megépíteni rákoskerten, noha az első meghí-

vásos pályázat után a közösség mindhárom beérkezett 

tervváltozatot elvetette. Az 1956-ban sérülést szenve-

dett, modern középtoronnyal újjáépített, de alapjában 

történeti épület kazettás mennyezetével, diadalíves 

szentélyével és Sámson józsef építész kéznyomát vi-

selő süttői „vörösmárvány” oltárával erős előképet je-

lentett, amellyel nehéz volt felvenni a versenyt. 

A nyolcvan évet késő közízlés mellett fejtörésre 

adtak okot a közel deltoid alakú saroktelek adottságai 

és a hozzá társuló kíméletlen szabályozások is, első-

sorban a szabadon álló családi házas beépítésből ki-

induló területalapú követelmények, amelyeket össze 

kellett egyeztetni a telken belül biztosítandó parkolók 

kötelező számával. A matematikai feladvány megoldása 

elismerést érdemel, főként ha számításba vesszük a le-

hetőségekhez képest tekintélyes, ezer urnahelyre vonat-

kozó igényt, a közutak és járdák rendezetlen állapotát, 

valamint a hazai építőipar általános felkészületlenségét, 

amely itt is megpróbált túljárni a tervező eszén.

Az isteni szikrát korlátai ellenére mégis a hely pattin-

totta ki. A Budapest keleti csücskén elterülő település-

rész forgalmas főútja akusztikailag szigetelt és ha lehet, 

tömegében is inkább befelé forduló épületet kívánt, míg 

a rá merőleges sugárút ősi platánsora kellő védelmet nyújtott a másik oldalon. Az előb-

bi körülménnyel indokolható, hogy a főút felől egyfajta vársánccal határolja el magát a 

templom, akarva-akaratlanul egy erőd benyomását keltve. A védvonal szerepét a terep-

szint enyhe süllyedését kiegyenlítő, csaknem a teljes utcafronton végigfutó rámpa tölti 

be, amely a terv legdrámaibb eleme. Szimbolizálhatja a szent kerület határát, de ahogy 

a telek éles sarkán átfordulva a ravatalozó fedett-nyitott csarnokába érkezik, egyúttal 

az elhunytak utolsó útját is. A rámpát csak részben fedő, középen résnyire nyitott 

konzolos vasbeton előtető fény-árnyék játéka a mészhomok burkolótégla fugáin olyan 

kollektív emlékmást elevenít meg, amely a lineáris teret az ókori dromosszal köti ösz-

sze. Függőleges párja ennek egy égig érő tetraéder. A háromszög-alapra szerkesztett, 

műpalával fedett harangtorony rézburkolatos keresztje útszéli jelzőtáblaként fordul ke-

letnek. A szélesség és magasság ilyen koordinátatengelyei között (Ef 3, 14–19) egy is-

merősnek tűnő ház formájára szabott, de annál összetettebb belső térrendszer rejtőzik. 

földszinti alaprajz  - m=1:125

észak

ddekovics
Öntapadó jegyzet
rajz is kell
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 Ha a Zrínyi utcáról közelítünk, a rámpa első törésénél 

elfordulva a templom szélfogójába jutunk. Az üvegportál-

tól rálátás nyílik az oltárra, de ez elmondható a tér másik 

bejáratáról is, amely a sugárúti platánsor vagy a hátsó 

kert irányából vezet közvetlenül a szentélybe. A kettős 

feltárás oka az eredeti elképzelés, hogy a templomban 

akár párhuzamosan is működhessen egy profán közös-

ségi terem és egy elkerített szentségi kápolna. A kápolna 

kialakításánál fontos szempont volt, hogy a tabernákulum 

az ajtóból is jól látható helyen legyen, ezért a tervek sze-

rint az a szentély bal oldali falára került volna. Sajnos a ki-

vitelezésnél győzött az ellenreformáció hatására elterjedt 

– teológiailag sem kifogásolhatatlan –,2 középre helyezett 

szentségtartó előképe, ezért oldalról nincs jó rálátás a ta-

bernákulumra. A szentély falának törése, amely a betekin-

tésnek megfelelő irányt vette fel, most öncélúnak tűnik. 

 A liturgikus teret a nyeregtető alatt parabolikus (a kivitelezés átirata szerint sok-

szögletű) álmennyezet fedi. A falakon és a fedélszék üregében átforduló, hézagosan 

rakott lécburkolat barátságos légkört teremt, mintha egy bárka belsejében volnánk. A 

látvány egységét csak a szentélyrekesztőre emlékeztető harmonikaajtó és egy üveg 

függönyfal síkja bontja meg valamelyest, amely a tér feloszthatóságából következő 

akusztikai elvárásoknak tesz eleget. E kettős rendeltetést a robusztusra sikerült fém-

szerkezetnél finomabban értelmezik az ablaknyílások: az ék alakú apszis falát rézsűs 

műkőablakok törik át, míg a hajó a kert felé tárul fel egy üvegtáblákra osztott, egybe-

függő horizontális nyíláson keresztül. 

Utóbbi a hagyományos laterális megvilágítás misztikumával szemben a vizuális 

határok lebontását és a transzparenciát választja, így modern örökség, amely leg-

élénkebben a skandináv templomépítészetben bontakozott ki.3 itthon Győrffy Zol-

tán Pro Architectura díjas debreceni Szent György-temploma (lásd Mé 2016/1) élt 

ezzel az eszközzel a közelmúltban: Győrffy az istentisztelet terét egy gesztusértékű 

és egyszerre szimbolikus értelmű külső kertre nyitotta. A rákoskerti templomban e 

szemléletnek az apszis román kort idéző ablakbélletei mondanak csak ellent, de mint 

ddekovics
Öntapadó jegyzet
jön! nagy 100 x 100
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a leválasztott kápolna szent terének kaméleonszemei, 

mégis összefüggésbe hozhatók akár ronchamp korta-

lan víziójával, akár – a hazai regionalizmus olvasatá-

ban – Török Ferenc, Balázs Mihály vagy Fejérdy Péter 

építészetével. Nem meglepő, hogy a BME Középü-

lettervezési Tanszékének oktatójaként Major György 

is emellett tett hitet tervének szakrális központjában. 

 Nem volna persze igazságos ezt ennyiben hagyni, 

hiszen az építész korábbi munkáira is jellemző a titok-

zatos fénykezelés és a modern térszemlélet összefo-

nódása. jó példa erre az MTA Humántudományok Ku-

tatóházának nemrégiben elkészült aulája (2014–2016, 

lásd Mé 2017/2), Kálmán Ernő Xii. kerületi Kálvin já-

nos református idősek Otthonának Major György által 

jegyzett belsőépítészeti terve (2003, lásd Mé 2004/6) A 

tömörség és könnyedség, titokzatosság és átláthatóság 

témájára készült előképek számossága mellett fontos ezek építészeti minősége is, 

amelynek olykor csak érzéki-tudattalan, olykor pedig tudatosan elsajátított ismerte-

tőjegye a szerkezet és a homlokzati felületek plaszticitása. része ennek éppúgy az 

önálló életet élő oromfal, a folytonos kontúrt rajzoló tető, mint az ablakkávákban és a 

burkolat textúráján el-elakadó súrlófény. Leginkább pedig az a mód, ahogy az épület 

megtalálja helyét a rendelkezésére álló fizikai tér korlátai között. Nem túlzó, de átható 

jelenléttel, mintha mindig is ott lett volna.

——
1 Katona, Vilmos: From Static Space to Dynamic Architecture: The Changing Principles of Contemporary  
 European Church Architecture. Global Built Environment review, Vol. 9, issue. 2 (2015), 21–47. o.
2 Földváry, Miklós istván: A latin rítusú templomtér kialakításának mai lehetőségei. in: Pánczél Hegedűs j. (ed.): A jó harc. 
 Tanulmányok az ősi római rítusról és a katolikus szent hagyományról. Casa Editrice „La Magione” – Miles Christi,  
 Poggibonsi/Budapest, 2006. 151–177. o.
3 Katona, Vilmos: Finnországi jegyzet. Alkotómódszer és folytonosság a kortárs finn építészetben. Mé 2011/6.

ddekovics
Öntapadó jegyzet
mindkét rajz kell
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A cHurcH ON THe bOrder
st John xxiii chapel, budapest, RákoskeRt

The community of St elizabeth’s church in Rákos-

csaba phrased their wish in the autumn of 2013 to 

have a new chapel built. The goal was to have it con-

structed on a site easy to access God’s house even 

for those members who live in areas out of reach. It 

is not a rare phenomenon in Western europe either, 

as this process is the result of a natural tendency of 

enrichment that transform the outskirts of the cities. 

The project scheme completed by 2014, originally in-

cluded a sacred chapel and a community house only, 

but the bishopry supporting the project soon decided 

about inclusing an eocumenic urn cemetery as well. Located in the eastern reach 

of Budapest, this settlement features a busy main road which is insulated acousti-

cally, and if possible, it called for a building turning more inward, whilst it was well 

protected on the other side by a perpendicular avenue flanked by sycamores. The 

role of defense line is taken by the ramp counteracting the slight inclination of the 

terrain level it runs almost all along the street front and thus is the most dramatic 

component of the scheme. It may symbolize the border of the sacred area, but if we 

arrive here in the open-closed hall of the mortuary by turning at the sharp corner of 

the site, and thus simultaneously the last journey of the deceased too. Its vertical 

counterpart is a tetrahedron reaching for the skies. Organised on a triangular base, 

the belfry has a faux slate roof, and turns eastward with its copper-plated crucifix 

as if it was a roadside sign. Inside, beneath the gable roof the liturgical room is 

covered with a suspended parabolical ceiling. The scantly laid wooden panels of 

the wainscoting on the walls and in the ceiling create a friendly atmosphere: it im-

presses visitors as if it was the interior of an arch.

——
generálTervező // generAl Design:

TeAmAjor kFT.
Felelős éPíTész, belsőéPíTész // leADing 
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sTATikA // sTrucTure:

embersics juDiT
éPüleTgéPészeT // hvAc:
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nyiToTT kapu
a graphIsoFt park FogadóÉpülete
—
építész architect: sUgár pÉter      szöveg text: okrUtay MIklós      fotók photos: BUJNovszky taMás
—
Nyitottság, átláthatóság, flexibilitás – az építé-
szet tárgykörén messze túlmutató hívószavak. 
Hogy sikeres stratégia, ha ezek mentén ha-
tározzuk meg magunkat a világban, az egya-
ránt múlik a belső meggyőződés erején és a 
környezet befogadó voltán. A Graphisoft Park 
immár két évtizedes jelenléte talán csalóka 
ábrándképe annak, hogy létezhet ez a világ; 
mindenesetre az egykori óbudai Gázgyár terü-
letét bejárva oázisban érezzük magunkat, mind 
szellemi, mind vizuális értelemben.

A park építészeti világának kiteljesedése történeti ér-

telemben jól nyomon követhető. Mindjárt a kezdet – a 

gázgyári tisztviselőtelep villa-karakterének átirataként – 

erős felütést jelentett; később pedig, a jelentősebb négy-

zetméter igények mentén már az egykori ipari együttes 

nagyobb léptékű csarnoképületei kínálták az azonosulás 

lehetőségeit. építészeti értelemben éppen ez a folyama-

tos önkontroll lehet a siker kulcsa: az öntelt bizonyosság-

érzet helyett a mindig visszakérdezés képessége. Ennek 

köszönhetően úgy születtek meg egymás után az újabb 

és újabb irodaházak, hogy az építészeti gondolkodás él-

vonalát képviselve soha nem szakadtak el a viszonyulási 

pontoktól. Az együttesben való gondolkodás ereje felül-

kerekedett az egyszeri nagyotmondás múló mámorán. 

 A terület beépítése kiteljesedett, immár városépítészeti léptéket öltött, érezhetően 

közeledik a teljes befejezés. A fentiekben összegzett alapvetések egyértelműnek érzett 

eredményre vezetnek. építéstörténet szempontjából sorba állíthatók az egyes elemek, de 

a tudatosság folyamatos jelenlétének köszönhetően koherens építészeti együttes jön lét-

re, a teljes megvalósulás negyed százada ellenére egynemű építészeti világ formálódik. 

 A Graphisoft Park új fogadóépületének tervezésekor úgy tűnik, hogy mindez a 

komplexitás megtermékenyítően hatott. Olyan épület született, amely nem formai att-

raktivitásával, hanem mélyebb gondolatok közvetítésével képviseli a teljes együttes 

világát. Mindezt egyúttal rendkívül könnyed gesztusokkal, vidám oldottsággal teszi, 

ddekovics
Öntapadó jegyzet
jön! 70 x 100
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az azonnali befogadás nyitottságával. ilyen értelem-

ben emblematikus épület született, szerepénél fogva 

pedig telitalálat, hogy látványában az egyedüliség is 

jelen tud lenni, evvel is központi szerepe erősödik. 

 A könnyedség forrása jelen esetben a következetes, 

képletszerű szerkesztés, a rendkívül karcsú fémszerke-

zeti váz – már-már statikai bravúrt érzünk a háttérben 

– és a szinte végletekig fokozott transzparencia. Maga a 

homlokzat valamennyi síkon teljes üvegfelület, amely elé 

második rétegként az első és a második emelet magas-

ságában egy újabb üvegsík került. Feszesebb, követke-

zetesebb lenne a gondolat közvetítése, ha ez a második 

réteg is egynemű hártyaként jelentkezne, a lamellákra 

való felosztás erőteljesen bontja a harmóniát. Ugyanak-

kor a lamellák kiforgatásával mozgásba lendül a felület, 

a tükröződések és átlátások sokszoros variációja szüle-

tik így meg, amely a napszakok és a napjárás változásai- 

val tovább gazdagodik. Finom tartalmi utalás az üveg-

síkokra felvitt, a képernyővédők grafikai világából nyert 

alakzatok véletlenszerűen sorolt jelenléte, a homlokzat 

üvegfelületén futó felhőjáték ezeket is szinte mozgásba 

hozza. Sugár Péter Duna-parti szállodájának – Lánchíd 

19 Design Hotel, 2007 – tervezése kapcsán már hasonló 

megoldásra jutott, ott éppen ezek a második homlokzati 

réteget képező lamellák kapnak identitásteremtő sze-

repet. jelen esetben a külső sík megmozdítása a kom-

pozíció egészében kevésbé erőteljes, tartalmilag akkor 

lehetne konzekvensebb, ha az üvegsíkok nem fixen sze-

reltek lennének, hanem forgatásukkal a mögöttes terek 

aktuális igényeihez alkalmazkodnának.

A belső téri világot alapvetően határozza meg az 

épület szerkezeti következetessége – ott, ahol ez az 
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eredeti megoldás szerint mutatkozhat. A fémváz és a 

nyersbeton födémlemezek, az ezeken szabadon füg-

gesztett gépészeti vezetékek jelenlétével együtt, lát-

ványosan képviselik az egész kompozíciót alapvetően 

jellemző könnyed egyszerűséget. A padlóra került nagy-

táblás szürke kerámialap még megélhető kompromisz-

szum, ugyanakkor az irodai szinteken több helyütt is 

bevetett utólagos gipszkartonozás már egyfajta meg 

nem értésről tanúskodik.

További, a kompozíció szerkesztéséből jól levezet-

hető játékot jelentenek az egyes térbeli egységek alap-

rajzi értelmű kimozdításai. Van, ahol az irodai tér, vagy 

éppen a főbejárat szélfogója lép ki a tömegből, másutt a 

kettős homlokzati sík közé teraszok húzódnak. A napjár-

ta oldalon leengedik a külső árnyékolót, az esti fények 

kirajzolják a legtovább maradók tereit. Ez a fajta, egy-

szerre tervezett és spontán mozgássor vonzó lüktetést 

teremt, izgalmasan megélhetővé téve a ház világát.

A fogadóépület funkcionális értelemben nem csupán 

a nyitott kapu szerepét tölti be, bár a frontra helyezett 

kávézó elsődlegesen ezt közvetíti. ilyen értelemben ta-

lán ez a legfontosabb elem, a vendég megérkezésének 

helyszíne, ahol hosszasan jó időzni, átadva magunkat a 

terek áramlásának. A ház ugyanakkor önmaga is bériro-

daházként működik, az egyes szintek alaprajzi rendje fle-

xibilisen követi le az igényeket. Emellett itt kapott helyet 

a park menedzsmentje: az üzemeltetés, a beruházások, 

a további építkezések lebonyolítása, de a meglévő iro-

AN OpeN GATe
the Reception building of gRaphisoft paRk

The new reception building of Graphisoft Park represents the entirety of the complex, 

not with its formal attractive appearance, but by mediating deeper thoughts. All this is 

accomplished with extraordinarily light and easy gestures and cheerful relaxed attitude 

with the openness of immediate reception. In this sense an iconic building was born here, 

which is a real hit because of its function: in its appearance and spectacle, it managed 

to present as a unique structure which in turn also reinforces its central role. The source 

of its lightness is a consequential formula-like organisation, an extraordinarily slender 

metal-structure shell – which almost impresses us as a static bravado in the background 

–, which is matched by a degree of extremely heightened transparency. In the functional 

sense, the reception building does not only function as an open gateway, even though 

the cafe placed at the front primarily conveys this message. The house also functions as 

an office block to be rented, the horizontal plans of the storeys flexibly translate these 

requirements. Besides, the management of the park is also housed here: maintenance, 

operation, investments, the execution of further constructions as well as the renting of 

the existing office venues. Thus, it also fulfills a function reaching beyond its basic ones: 

it mayas well turn into a kind of symbol, as a lightweight glass pavilion, which has the 

potentials to represent the overall architectural world of the whole complex.

dák bérbeadása is. Az alaprajzi értelemben visszahúzott harmadik emeleten a körbefutó 

terasz szinte hajóhíddá válik, ahonnan nem csak átlátható a park teljes területe, hanem 

azt gondosan szemmel tartva maga az irányítás is zajlik. A Graphisoft Park fogadóépü-

lete így alapvetőnek tűnő szerepén túli feladatokat is betölt, egyfajta jelképpé válhat, 

könnyed üvegpavilonként akár a teljes épületegyüttes építészeti világát is képviselve. 
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Színházak „ráncfelvarráSa”
a ceNtrál szíNház, az örkÉNy szíNház És 
a kálMáN IMre szíNpad FelúJítása, BUdapest
—
építészek architects: FerNezelyI gergely (ceNtrál szíNház), vINcze krIsztIáN (örkÉNy szíNház), BUdapestI operettszíNház 
(kálMáN IMre teátrUM)      szöveg text: szaBó-JIlek IváN      fotók photos: BUJNovszky taMás, Batár zsolt, szaBó-JIlek IváN
—

A budapesti színházépületek zöme − a Nemzeti Színház és a Fesztiválszínház kivételével − több, mint száz éves. Nem csoda, 
hogy időről időre felújítani, korszerűsíteni kell őket. Az épületek elavulását részben a természetes elhasználódás okozza, 
ez erősen függ a karbantartás mértékétől. Sietteti a színházak avulását az üzemeltetést befolyásoló előírások, törvények 
változása (új szabványok, tűzvédelem, akadálymentesítés, stb.), az egyre gyorsuló technikai fejlődés és − a plázamozik 
hatására − a komfortigény növekedése is.

Mégis a leggyakoribb oka az átépítéseknek az épület 

új tulajdonosainak, üzemeltetőinek művészi stílus- és 

koncepcióváltása. Ezek mögött mindig társadalmi moz-

gások állnak, hiszen a színházi alkotók ezekre keresik 

a válaszokat. Míg az 1900-as évek elején a kiépülő, 

polgárosodó fővárosban a könnyű éjszakai szórakozást 

kínáló orfeumok, kabarék voltak a legnépszerűbbek, a 

társadalmi élet átalakulása az igényesebb színjátszás 

egyre növekvő népszerűségét hozta. 

A rendszerváltás óta a színházakat fenntartók (tu-

lajdonosok) köre jelentősen megváltozott. Alig van ál-

lami fenntartású színház, az önkormányzatok kevesebb 

támogatást tudnak adni, ráadásul a palettán megje-

lentek a magánszínházak és megerősödtek az alter-

natív színházi kezdeményezések. A színházi működés 

támogatására új gazdasági szabályozók, új pályázati 

és támogatási rendszer jött létre. Ennek hatására be-

szűkültek a színházépületek felújítására előteremthető 

összegek; már csak az idősek emlékeznek a periodikus 

nagy színházfelújítások idejére. Ezért került a címbe a 

face lifting, a „ráncfelvarrás” kifejezés az alábbiakban 

bemutatott színházi felújításokra. Az avulást ellensú-

lyozandó az üzemeltetők, fenntartók a szalámi politikát 

választják, és az előteremthető pénzből − jó esetben 

tervszerű koncepció alapján − évről évre az épület egy-

egy részét újíttatják fel.

A korszerűsítések tervezésekor egyértelmű az 

üzemeltető mai kívánsága, a megálmodott arculat 

és a színháznak a város felé megnyitásának igénye. 

A sok vihart megélt épületek szerkezete, méretei, te-

rei adottak. A legtöbbjük nem is színháznak, hanem 

mulatónak, kabarénak, mozinak épült. A rákövetkező 

évtizedek alatt váltak − többszöri átépítés után − szín-

házakká, amelyek mérete, műfaja, játékstílusa folyton 

változott. Mára ezek megszokott, kedvelt és sikeres 

színházai a fővárosnak, elhelyezkedésük jól beépült 

a város szövetébe. jellemzően ezek a színházak nem 

önálló épületek, hanem lakóházakba beékelődő intéz-

mények, tereiket többnyire már régen kinőtték. A felújí-

tásaik során amőbaszerűen terjeszkedtek az adott épü-

leten belül (Madách Színház, Thália Színház stb.), sőt 

több szomszédos épületbe is betüremkedve, kaotikus 

térkapcsolatokkal bővültek. Megváltozott a színházak 

működése (en suite játékrendből repertoárrendszer), a 

műfajváltás (prózai színházból musical) általában a társulat növekedését okozta (több 

öltöző, több díszlet, nagyobb raktárigény).

Az építész tervező dilemmája adott: az épület melyik állapotát tekintse kiindulási 

alapnak és hogyan próbálja a megnövekedett funkcionális igényeket − amennyire 

egyáltalán lehetséges − kielégíteni. Marad a meglévő helyzet javítgatása, az új arculat 

kialakítása belsőépítészeti eszközökkel, tehát a ráncfelvarrás, és a színház továbbra 

is a rendelkezésre álló térhez kényszerül alkalmazkodni. 

Az alábbiakban három friss példát tekintünk át.

A Centrál Színház felújítáSAi

A színház felújításának egyes lépcsőivel Fernezelyi Gergely építész és munkatársai 

(FBiS építészműterem) az épület eredeti, neoklasszicista stílusához kívántak visz-

szatérni. Az 1898-ban épült bérház földszintjén mulató működött, a Folies Caprice 

orfeum, ahol vacsorázni is lehetett. A félemeleten kialakított télikertben a Casino 

de Paris tánclokál szórakoztatta a közönséget, páholyokkal, szeparékkal. Kezdet-

ben bohózatok, komédiák voltak műsoron. Bár gyakran cserélődtek az üzemelte-

tők, tulajdonosok, a szórakoztató darabok évtizedeken át meghatározták a hely 

műfaját. Természetesen minden igazgató, társulat a saját szája íze szerint alakí-

totta a ház két alsó szintjét. Az államosítás után, 1949-től egészen 2008-ig Vidám 

A viDám színPAD FőbejárATA Az 1970-es években. FoTó: szAbó-jilek iván
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Színpadként, kabarékat játszó színházként működött. 

 A színház legutolsó teljes átépítése 1968 és 1970 

között zajlott, Siklós Mária (KÖZTi) tervei szerint. Ek-

kor alakítottak ki egy üzemi szárnyat, amely magában 

foglalja az öltözőket, a gépházakat. A színház közön-

ségforgalmi tereit elválasztották a bérház feljárati lép-

csőházától. Az akkori társadalmi norma a régi mulató, 

orfeum világát dekadensnek ítélte, és a kor fogalmai 

szerint modern képzőművészeti alkotásokkal díszített 

belsőtér volt kívánatos. A belsőépítészet Bánk András 

és Bedécs Sándor munkája volt. A nézőtér mennyezetét 

fa kubusok alkották, a biztonsági (vas)függönyt Segesdi 

György szobrászművész rozsdamentes acélból készült 

plasztikája borította, hasonló burkolatot kaptak a néző-

tér tartóoszlopai is. Az emeletre felvezető széles lép-

cső egy hatalmas fa domborműnek vezette a nézőket. 

 A korábbi Vidám Színpad vezetését 2003-ban 

Puskás Tamás vette át. 2008-ban vette föl a Centrál 

Színház nevet, amely kifejezi, hogy a színház nemcsak 

földrajzilag van a város közepén, hanem művészi kon-
A vAsFüggöny Az 1970-es években. FoTó: szAbó-jilek iván

FoTó: bATár zsolT
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cepciója is a színházi műfajok skálájának közepén helyezkedik el. Ma az időköz-

ben magánszínházzá lett intézmény tereinek ehhez a koncepcióhoz igazítása − a 

pénzügyi lehetőségektől függően − több lépésben történik. 2004-ban a homlokzatot 

az épület neoklasszicista stílusában állították vissza. 2006−2008-ban megtörtént a 

nézőtér korszerűsítése, amely a belsőépítészeti rátétek elbontásával tágasabbá, a 

székek cseréjével kényelmesebb lett. javult az akusztika és a nézőtéri világítási híd 

elhelyezése. (Segesdi fémplaszikáját feketére festették a vasfüggönyön.) A szellőzés 

korszerűsítését most tervezik.

Legutóbb 2016-ban, saját erőből az előcsarnokot korszerűsítették. Az eredeti, 

1903−13 között kialakult térkapcsolatokat kívánták visszaállítani kortárs, minimalista 

stílusban, új világítással, szellőzéssel, színekkel. részben kibontották a félemeleti, 

utólag behúzott födémet, ettől nagyobb belmagasság, tágasabb, átláthatóbb előcsar-

nok született. A büfé központi helyre került, több irányú kiszolgálással. Ebben a stí-

lusban újították meg az emeleti Kis Színpad előterét is, nézőtere később kerül sorra. 

 A Centrál Színház ráncfelvarrása jó kezekben van és átgondolt ütemezéssel foly-

tatódik. Tervezik a lakóház udvarának beépítését is − itt vannak a művész- és gaz-

dasági bejáratok − a díszletek raktározását, ki-be szállítását megkönnyítendő. Ehhez 

azonban lakásokat és a lakók beleegyezését kell megnyerni.

ÖrKény színház

A példák között a legfiatalabb épület. A Madách téri épületegyüttes utolsó részét 

az 1930-as évek végén építették fel, gazdasági megfontolásból Gerlóczy Gedeon 

építész tervezőtől egy mozi kialakítását kérték a lakóház három alsó szintjén. Még 

el sem készült az épület, máris színházzá kellett átterveznie a mozi tereit. „A magyar 

építész tragédiája”, írták a színház megnyitása után (Tér és Forma 1941/1). A szín-

házi torzó születési hibái: gömbszerű nézőtér, gyenge látási és hallási viszonyok, kis 

FoTó: bATár zsolT

FoTó: bATár zsolT
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méretű, alacsony színpad, az üzemi helyiségek (raktá-

rak, műhelyek, öltözők, irodák) hiánya. A nyomasztó 

környezetben később mégis sikeres kamaraszínházak 

működnek, alkalmazkodva hely adottságaihoz: kevés 

díszlet, kevés szereplő. A magánszínházi, politikára 

érzékeny darabválasztással egyre sikeresebb, ran-

gosabb helyet tölt be a főváros színházi életében. A 

háború után a Madách Színház veszi birtokba, majd 

Madách Kamaraként működik egészen az Örkény 

Színház megalakulásáig.

A rekonstrukció gondolata először az 1960-as 

évek elején vetődik fel, hogy a színházi üzemmene-

tet ellehetetlenítő születési hibáit és a színház el-

használódását orvosolják. A nagy átépítésre, a Ma-

dách Kamaraszínház korszerűsítésére 1979−82-ben 

került sor. Ekkor az üzemi részek jelentős bővítésé-

vel, a lakóház udvarának beépítésével megoldódott 

——
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vincze kriszTián
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FülöP kriszTinA
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FoTó: bujnovszky TAmás



25

2018 / 01TéMA // THeMe

a díszletbeszáll ítás, tárolás kérdése. A kisméretű 

színpad korszerű technikát kapott, de sem mérete, 

sem a nézőtérrel való kapcsolata nem változott. A 

nézőtér felújítása nem sikerült, a terjedelmes székek 

leszűkítették a járásokat, és a látási, illetve akusz-

tikai adottságok nem javultak. A nézőtéri üléseket 

1993-ban − közadakozásból − kicserélték, de a né-

zőtér eredeti térformáján nem tudtak változtatni és az 

„örökbe fogadott” székek húsz év alatt tönkrementek. 

 Az önállóvá váló színház Mácsai Pál igazgatásával 

szakított a hagyományokkal. Színvonalas prózai elő-

adások születtek, kialakult az Örkény Színház markáns 

profilja. Az új művészeti arculat sürgetővé tette a kor-

szerűsítést. Először a színház árkádok alatti homlokza-

tát hozták rendbe, nagy üvegfelületekkel megnyitották 

a tér felé, az előcsarnokot is felújították. Tavaly a né-

zőtér korszerűsítése történt meg, Vincze Krisztián épí-

tész és Fülöp Krisztina belsőépítész elgondolása sze-

rint. Megemelték az erkélyt, a földszinti sorok lépcsős 

emelkedését, ezáltal jobb látási és hallási viszonyok 

alakultak ki. A nézők közlekedési rendszerét visszaál-

lították az eredeti Gerlóczy-féle koncepció szerint. (A 

felújításnak ez a legvitathatóbb része.)

A nézőtér radikálisan megváltozott: új, sötét tónu-

sokban tartott belsőépítészeti arculatot kapott, kényel-

mes székeket, a háttámlába hímzett számozás és a 

padlóba süllyesztett sorszámok megkönnyítik a nézők 

tájékozódását. A gömbölyű teret akusztikai falburkolattal és új világítási híddal pró-

bálták átalakítani. A nézőtér-színpad kapcsolat nem változott. Az Örkény Színház 

nézőtere határozott, modern hangulatúvá vált.

A művészi elképzelések mindig feszegetik az adott színház építészeti, térbeli 

határait. Ezt példázza, hogy az új nézőtér egyik oldalán az első két sor székeit egyes 

daraboknál – amikor a prózai színház élő zenekarral kívánja bemutatni új előadását – 

leszerelik, és a zenészeket zenekari árok híján a színpad elé, a nézőtérre ültetik.

FoTó: bujnovszky TAmás
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KáLmán imre teátrum

A Fellner és Helmer tervezte épületben 1894-ben nyílt 

meg a Somossy Orfeum, amely az idők során több né-

ven és formában működött tovább. A tekintélyes méretű, 

közel 2000 fős mulató szecessziós stílusban, páratlan 

gazdagsággal díszítve és a legkorszerűbb technikával 

felszerelve vonzotta közönségét. Télikertjét 1922-ben 

választották le, itt kezdetben kabarészínház, majd nép-

szerű éjszakai mulatók működtek, ezek közül a legis-

mertebb a Moulin rouge kora. Az intézmény akkor nem 

csak éjszakai műsorokkal, élőzenével, melegkonyhával 

csábító szórakozóhely volt, hanem napközben nyitva 

tartó kávéház és étterem is. Fénykora a rendszerváltá-

sig tartott, majd tíz év után rövid ideig revüszínházként 

működött. Később diszkóvá alakították, az aranyozott 

díszítésű belső terét feketére festették, majd teljesen 

lerobbant állapotban a helyiséget bezárták. 

2017-ben − a Budapesti Operettszínház fenntartá-

sában − Kálmán imre Teátrum, néven felújítva nyílt meg. 

Majdnem száz év után az 1922-ben leválasztott részt 

újra összenyitották az Operettszínház főépületével, a 

patinás mulatóból a színház kamara játszóhelye lett. Az 

egykori Moulin rouge kis méretű színpadát kibővítették 

és korszerű technikával szerelték fel. A zenekari árkot 

nem tudták helyreállítani, így a zenekar a színpad mel-

FoTó: bujnovszky TAmás

A moulin rouge előDje, A TáncPAloTA 1957-ben. FoTó: ForTePAn
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„FAceliFTiNG” prOjecTS OF THeATreS
centRál and ÖRkÉny theatRes, kálmán imRe stage, budapest

The majority of the Budapest-based theatres, with the exception of the national Theatre 

and the Festival Theatre, are more then a century old now. It is no wonder that they 

need reconstructing, modernizing from time to time. The deterioration of the buildings is 

caused partly by their natural utilization, but it also depends on the degree and standard 

of their maintenance. This process is rushed by the changes of rules and laws regulat-

ing maintenance (such as new standards, fire prevention, free access), and the ever 

quickening pace of the development of technology – as well as the impacts of multiplex 

cinemas – and the rising standards of comfort requirements. However, the most typical 

reason for remodellings and renewals is the change of owners or maintainers, as they 

bring along their artistic styles and concepts. When designing modernization, it is un-

ambiguous what the present-day wishes of the maintaner are: to open up the theatre 

towards the city with its projected new image. This article surveys the transformations of 

three Budapest-based theatres.

letti páholyba került. Kivették a szeparékat, mobil né-

zőteret hoztak létre és megújult a színház előcsarnoka, 

ahol kávézó várja a vendégeket. 

A mulató rekonstrukcióját az eredeti díszes belső 

tér helyreállítása jelentette. A teljes felújítást maga a 

Budapesti Operettszínház végezte, a színház műszaki 

dolgozói irányították a munkát.

A kamaraszínház miliője tehát a múlt század 20-as, 

30-as éveinek stílusát képviseli, és az operettek világa 

nincs messze a kabarék és revük világától. A Moulin 

rouge revüműsora a kis színpadot és a nézőtér közepét 

(táncparkettet) használta ki, azaz térszínházi formáci-

óban működött, ezt még a parkett közepén lévő − ma 

is működő − forgószínpad gazdagította. Most meglepő 

módon, az átalakított földszinten a mobil széksorokat a 

kis színpaddal szemben, sorokba rendezve használják, 

kb. 200 nézőt elhelyezve. Csak bízni lehet abban, hogy 

a térformához és annak atmoszférájához illeszkedő pro-

dukciók kerülnek majd bemutatásra. Az unikális hely kö-

tetlenebb színpad−nézőtér kapcsolatot tesz lehetővé és 

ezt igényli is.

A Kálmán imre Teátrum ígéretes példája lehet a klasz-

szikus színházi rekonstrukcióknak, ahol a régi, eredeti tér-

formával az adott kor stílusában, de mai felfogásban elő-

adott előadásokkal lehet megőrizni a színházi tradíciókat. 

FoTó: bujnovszky TAmás

FoTó: bujnovszky TAmás
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mindenki nyerTeS
stavros NIarchos FoUNdatIoN kUltUrálIs közpoNt, athÉN
—
építész architect: reNzo pIaNo BUIldINg Workshop      szöveg text: götz eszter      fotók photos: MIchel deNaNcÉ
—
A 2004-es athéni olimpiai játékok alatt sportpályának, majd tíz évig parkolónak használt hulladékterületen, Athéntól 4 km-re 
a tenger felé eső Kallithea városának szélén 2017-ben átadták azt az épületet, amelyben a Görög Nemzeti Opera és az új 
Nemzeti Könyvtár kapott helyet. A központ létrejötte több szempontból is rekordokat dönt: alighanem a valaha volt egyik 
legnagyobb kulturális beruházásra fordított adományt, 660 millió dollárt költött rá építtetője, egy jótékonysági alapítvány, majd 
elkészülte után a görög állam kezébe adta, de felvállalta a működtetés finanszírozását.

A milliárdos görög hajómágnás, Stavros Niarchos halála 

után létrehozott alapítvány célja az volt, hogy eltüntes-

se a 2004-es athéni olimpia után maradt hulladékte-

rületeket és a megújítással egyben erősítse a kortárs 

görög kultúra pozícióit. Azzal a döntésével, hogy fedezi 

az új központ működési költségeit, de az éttermekből, 

kávézókból, kerékpárbérletből, illetve fizetős rendezvé-

nyekből (a parkbeli programok túlnyomó része ingyenes) 

befolyó bevételek – ezt éves szinten 140 millió euróra 

prognosztizálták – az államot gyarapítják, folyamatos in-

jekciót biztosít a válságos helyzetű görög gazdaságnak. 

 2008-ban meghívásos tervpályázatot írt ki a Kalli-

thea határában álló terület hasznosítására. Kallithea 

neve görögül szép kilátást jelent, a 19. században 

Athén első nagyobb kikötője volt, mielőtt Pireusz átvette az elsőséget. Ma sűrűn la-

kott, közepes méretű város Athén vonzáskörzetében, ahonnan a tenger helyett sokáig 

egy autópályát és egy jókora lebetonozott területet lehetett látni, utóbbit használták 

az olimpiai játékok idején sportpályának, majd gigantikus parkoló lett belőle. A pályá-

zatot a renzo Piano Building Workshop nyerte, ennek alapján épült meg 2012–2017 

között a hajótulajdonosról elnevezett kulturális központ. A terv kulcseleme egy dél 

felé finoman lejtő, mesterséges, parkosított, 210 000 m2-es domb kiépítése volt, 

Piano és tervezőtársai ennek felső szélére telepítették a két szárnyból álló épülettöm-

böt. Deborah Nevins tájépítész több ezer őshonos növénnyel vette körül a házat, és 

észak-déli irányban egy széles sétánnyal kötötte össze a kulturális központot a tenger 

felé vezető úttal. A sétány mellett 30 méter széles, 400 méter hosszú mesterséges 

csatorna fut, amelyik elegendő párával látja el a hatalmas területet, de vitorlással 

hajózható, vízi versenyeket is rendeznek itt. A parkban játszótereket és futópályát, 

tankertészetet, szabadtéri mozit és tánciskolát, jazzkoncertekre alkalmas színpadot 
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is kialakítottak, így az egész létesítmény egy sokoldalú 

rekreációs zöldterületként újult meg, és kinyílt a pano-

ráma a tenger felé. A szándék a Bernardo Tschumi által 

tervezett, 2009-ben elkészült athéni Acropolis Museum 

üresen hagyott felső szintjét idézi, amely magára az 

Akropoliszra néz, valóságos építészeti kiáltványként 

kommunikálva az üzenetet: a görög kultúra esszenciá-

ját jelképező hely szobrai nem itt állnak, hanem európai 

múzeumokban. renzo Piano csapata a tengerrel való 

közvetlen kapcsolatot perelte vissza ezzel a tájformáló 

gesztussal. A siker maradéktalan, az északi szélén 32 

méternyire megemelt dombról gyönyörű kilátás, „kal-

lithea” nyílik a tengerre.

Az épület leglátványosabb eleme a szinte lebbenően 

könnyed, 3-8 cm közötti vastagságú vasbeton héjtető, 

melynek íve a domb formáját követi. 100 000 m2-es fe-

lülete árnyékot ad a hőségben és energiát termel: az ide 

telepített fotovoltaikus cellák 23,5 megawatt árammal 

látják el az épületet, ami fedezi a normál nyitvatartási 

idő energiaszükségletét. Ez az első európai középület, 

amely a fenntartható üzemeltetéséért LEED Platinum 

minősítést kapott. A tetőt acélsodronyokkal kifeszített 

karcsú acéloszlopok tartják. Az épület egyik szárnyát 

33 000 m2-en a Görög Állami Operaház tölti be, két 

színházteremmel, helyiségekkel, öltözőkkel, kellék- és 

jelmeztárakkal. Az 1400 férőhelyes nagyterem a hagyo-

mányos típusú opera- és balettelőadások, a kisebb, 450 

fős terem a kísérleti produkciók helyszíne lett. 

A 27 000 m2-t elfoglaló könyvtár üvegfalai között a 
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fából készült könyvespolc-falak és a mennyezetet tartó 

oszlopok összhatása olyan, mintha egy mesterséges er-

dőben járnánk, a gyűjteményben ritkaságok is szerepel-

nek, köztük mintegy 5000 kézirat, dokumentum, lemez 

és metszet. A több szint magas belső térben galériák 

gyanánt jelennek meg az egyes egységek, ez is a köny-

nyed, szinte anyagtalan érzetet erősíti, miközben óriási, 

750 000 tételes könyvállomány tölti meg. A felső szintre 

épített olvasóterem a Lighthouse nevet kapta; négyzet 

alaprajzát üvegfalak veszik körbe, káprázatos, 360 fo-

kos rálátással Athénra és a tengerre. Az üvegdoboz még 

könnyedebbé teszi a lebegő tető és a nagy épülettömeg 

kapcsolatát. Ugyanakkor a kompozíció egésze ünnepé-

lyességet sugall; az épület oldalához illesztett, széles 

külső lépcsősor az Akropoliszra induló egykori Panathe-

naia ünnepi menetének méltóságát idézi meg.

Az épület földszintje, az Agora részint a két intéz-

mény közös fogadótere, részint a legváltozatosabb kö-

zösségi tevékenységek helye: vállalkozásokat segítő 

üzleti inkubátor, zenestúdió, gyerek- és ifjúsági rész, 

ideiglenes programok egyaránt helyet kaptak itt, illetve 

a könyvtár első szintjén. igazi agóra, a szó antik ér-

telmében: a közösen töltött szabadidő, művelődés, él-

ményszerzés, tanulás helye. Az egész épület használata 

a megnyitás óta igen sokoldalú, a tető alatt, az acélosz-

lopok közötti szabad térben például jógaórák folynak, 

a könyvtár előterében előadások, gyerekprogramok, az 

épület előtti négyszögletes medence partján esti tánc-

tanfolyamok. Ahogy a létesítmény egésze, úgy az épület 

megformálása is a mai görög kultúra támogatása révén 

célozza meg az ország erősítését, újra felmutatva az 

évezredes értéket: a közösség kultúráját.

WiN-WiN
stavRos niaRchos foundation cultuRal centRe, athens, gReece

In 2006, the Stavros niarchos Foundation announced its plans to fund the development 

of the Stavros niarchos Foundation cultural center. Renzo Piano Building Workshop 

was selected for the project following an invited competition in 2008. The brief was to 

transform a former parking lot left over from the 2004 Olympic Games. Located in the 

Kallithea district in the south of the Greek capital, the cultural centre creates new homes 

for the national Library of Greece and the Greek national Opera, tucked beneath a new 

170,000 square metre sloping park and beside a 400 metre long rectangular lake. now 

the complex is complete, the foundation is handing it as a gift to the Greek state, but will 

continue to contribute to its upkeep.
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a Színház minT közöSSégi Tér
az oIstat 2017. ÉvI szíNházÉpítÉszetI pályázata
—
szöveg text: götz eszter      fotók photos: oIstat
—

1968-ban Prágában alakult meg a Szcenográfusok, Színháztechnikusok és Színházépítészek Nemzetközi Szervezete, az 
OISTAT, amely az UNESCO támogatásával jelentős szakmai események, találkozók szervezője lett. 2017-ben 10. alkalom-
mal írt ki a szervezet nemzetközi színházépítészeti tervpályázatot, az eredményt a májusban Tajvanban megrendezett World 
Stage Design alkalmával hirdették ki.

A kiírók a hagyományos színházfelfogáshoz képest egy 

városi közösségi színtér, egy „színházi falu” építésze-

ti megfogalmazását várták a pályázóktól, és tervezé-

si helyszínként a tajvani Hsinchu városának régi, már 

használaton kívüli stadionját jelölték ki, ahol a játékra 

szolgáló tér mellett változatos közösségi funkciókat le-

het kiszolgálni. A nemzetközi zsűri tagjai Hitoshi Abe  

(japán), Sheng-Yuan Huang (Tajvan), Torsten Nobling 

(Svédország) és Tim Foster (Nagy-Britannia) építészek, 

valamint Abe Cohen szcenográfus, művészeti vezető 

(Brazília) volt. Elsősorban olyan terveket értékeltek, 

amelyek a helyszínen minimális nyomot hagyó, vissza-

fordítható ideiglenes megoldásokban gondolkodtak, a 

hely és a környezet karakterét megjelenítő, színházszerű 

ünnepélyességgel, ugyanakkor a hétköznapok közössé-

gi életét is gazdagítják.
hsinchu város régi, hAsználATon kívüli sTADionjA

1. Díj: zenélés A ye-TAi-n, Terv: che-hung chien (TAjvAn)
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THeATre AS A public SpAce
oistat theatRe aRchitectuRe competition 2017

OISTAT Theatre Architecture competition 2017 is an international ideas competition, 

aimed at students and emerging architecture practitioners, and is organised by the Ar-

chitecture commission of OISTAT (International Organisation of Scenographers, Theatre 

Architects and Technicians). The result of the 10th Theatre Architecture competition 

2017 has been announced in Hsinchu city in May 2017, followed by the exhibition at 

World Stage Design in Taiwan, in May 2017. The aim of the competition is to challenge 

the conventional typology of the theatre and will be focusing on the design of a temporary 

theatre (or theatres) in The Public Activity center, a disused sports stadium in Hsinchu 

city in Taiwan. Here we introduce the prize-winner ideas.

1. díj: zenélés a Ye-tai-n
terv: Che-hung Chien (tajvan) 
A terv a stadion egyik oldalát eltávolította, és így nyitot-

tá válik a szomszédos éjszakai piac felé, ami javítja az 

átjárhatóságot és a várossal való kapcsolatot. Számos 

pavilont helyez el a központi területen, ami egy zárt né-

zőteret eredményez és két szabadtéri színpadot alakít 

ki, közös hátsó színpaddal, továbbá szolgáltató és ételt, 

italt, egyéb cikkeket árusító kisebb pavilonokat. A pa-

vilonok moduláris felépítésű bambusz vázszerkezettel 

készülnek, amit acél hullámlemez és szélvédő háló borít, 

a szükséges helyeken áttörésekkel. A stadion meglévő 

lépcsőit ülőhelyként hasznosítja, ahonnan jól láthatók a 

szabadtéri színpadok, illetve részben bambusszal ülteti 

be, hogy megtörje az egyhangúságukat és finomabbá 

tegye a látványukat. 

2. díj: A színház mint közösségi tér 
terv: Alexej Vorobjev és Olga Smireva (Oroszország) 
Nagyon költői elképzelés, ami derűs, letisztult helyet hoz 

létre, igen kevés változtatással a meglévő stadionszer-

kezeten. A központi tér egyik végén egyetlen pavilont 

helyez el, ami egy zárt színházat foglal magában, melyet 

három oldalon tükröző felületű, sekély medence vesz 

körül. A központi tér fennmaradó részét közösségi térré 

alakítja, olyan érkezési hellyé, ahol a stadion meglévő 

nézőtéri soraiból megtekinthető előadásokat is lehet tar-

tani. A pavilon külső falain víz folyik le a medencékbe, 

ami visszaverődéseket és hűsítő környezetet hoz létre, 

de ezek a felületek vetítővászonként is használhatók, 

amelyek a meglévő teraszokról beláthatók. A stadion-

lépcsők szektorai földdel vannak feltöltve, ide árnyékot 

és zöld környezetet adó, valamint a lépcsők monoton-

ságát megtörő fákat lehet telepíteni.

3. díj: történetek nyomában
terv: Yizhou liu (Kína)
A tömörebb szerkezetű építészeti koncepciók közé 

tartozik, és erősebben beavatkozik a környezetbe, de 

számos érdekes színházi ötletet tartalmazó, nagyon jól 

kidolgozott terv, néhány kitűnő képi megoldással. A 

helyszín belépési oldalán állandó épületet tervez, ez a 

megérkezés helye, előcsarnok és 100 férőhelyes, sarok-

színpaddal és hátsó járásokkal kiegészített, zárt szín-

háztér. A szemközti oldalon elhelyezett, 200 férőhely-

lyel rendelkező szabadtéri színház sík padlón, a fölötte 

lévő stadionlépcsőkön kialakított lelátódobogókon várja 

közönségét. A szemközti oldal hosszában elhelyezett, 

motorizált mozgó színpadok a teljes térben tudnak mo-

zogni, az előadás nézői pedig a meglévő teraszokon 

lévő ülésekből követhetik a történéseket.

2. Díj: A színház minT közösségi Tér, Tervezők:  Alexej vorobjev és olgA smirevA  (oroszország) 

3. Díj: TörTéneTek nyomábAn, Tervező: yizhou liu (kínA)
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zöld TengeralaTTjáró
vIlla BUdaörs-FarkasrÉteN
—
építész architect: Nagy csIlla, tóth zoltáN      szöveg text: dUdIcs krIsztIáN      fotók photos: BUJNovszky taMás
—
Az elővárosi utcakép hagyományos családi há-
zai között szokatlan sziluett tűnik fel: fehér fa-
lak és falkeretek, pergolák légies kompozíció- 
ja, amely egy térrész lehatárolásával egy épü-
lettömeg helyét jelöli ki. Az utca síkja akadály-
talanul, kertként úszik át elemei között-mellett 
a telek vége felé. Az épület maga valójában e 
zöld szőnyeg alatt fekszik.

Az Artgroup építészei, Nagy Csilla és Tóth Zoltán szá-

mára a feladat egy szinte ideálisnak mondható (északi 

utcafrontos, dél-délkelet felé enyhén lejtő és elnyúló) te-

lek, a bennük valóban bízó megbízó, az igényességnek 

korlátot nem szabó anyagi lehetőségek és az alkotásra 

rendelkezésre álló elegendő idő szerencsés konstelláció- 

jában adódott. Lényeges körülmény, hogy a tereplejtés 

nem egyenletesen oszlik el a telek hosszában, hanem 

annak nagy része az utca felőli északi harmadára esik, 

majd dél felé már csak enyhén ereszkedik.

Talán éppen ez az ideálison feltűnő apró „szép-

ségpötty” volt az, ami a tervezési koncepció gondolati 

magját adta. Mivel a megbízók egyszintes házat szerettek volna, és ez – a kedvező 

kertkapcsolatokat szem előtt tartva – leginkább csak az utcai szintnél jóval mélyebben 

volt megvalósítható, a tervezők radikális döntést hoztak: nem csak a nappali-közös-

ségi funkciókat, hanem az egész lakóteret, s ezzel a teljes épületet az utcai terepszint 

alá telepítik, az épület lapos teteje pedig tetőkertként fog megjelenni. A gondolatot 

olyannyira következetesen vitték végig, hogy az utcai szinten csak egy bejárati előtér 

és egy lift kubusa maradt – de még ez is átlátható –, egy kéménytesttel, csatlakozó 

mellvédfalakkal és a pergolával fedett kocsibeállóval. Az utcáról nézve az egész olyan 

hatást kelt, mint egy tengeralattjáró vízből kiemelkedő tornya a periszkóppal, miközben 

maga a hajótest a felszín alá merül.

A lakószint felépítését egyfajta belülről szerveződő organikusság jellemzi. A belső 

terek egy vizuálisan is hangsúlyozott hosszanti közlekedőtengelyre fűződnek, keletre 

az intimebb terek, hálószobák, gardróbok, fürdők, nyugatra a közösségi terek helyez-

kednek el. Ez utóbbi helyiségeket, a nappalit, az étkezőt és a szaletlit magukba fog-

laló lapostetős épülettömegek szándékoltan nem illeszkednek szigorú rendbe, hanem 

kötetlenül, szükség szerinti helyen és mérettel csatlakoznak a gerinchez. ily módon 

a kert felől nézve nem érzékelhető az épületnek egy külső befoglaló formája, vagy 

a részeket az egészben elhelyező ritmusa, a ház folytatható, vagy akár rövidebb is 

lehetne. Ezt a szabadságot végképp kiteljesíti, hogy e térbővületek széles, eltolható 

üvegezett tolóajtókkal fordulnak a kert felé, azonos padlóburkolattal és -síkkal futnak 

ki a teraszra, és magukba ölelnek egy kis díszmedencét is. Így az üvegfalak eltolásával 
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a nappali, étkező és a közlekedő terei a kert és egymás 

felé teljesen megnyithatók: „nyári üzemmódban” a kül-

ső és belső tér akadálytalanul összeolvadhat. Ezek az 

elemek, a külső és belső tér félátrium- vagy patio-szerű 

kapcsolódása, a víz megjelenése, a széles üvegfelüle-

tek mediterrán térszemléletről tanúskodnak (a szó va-

lós, mély értelmében), ugyanakkor az épület oldottabb, 

szabadabb formálásmódja, nyitottabb kertkapcsolata, 

az épületfalra is felfutó zöld és az alacsonyabban beeső 

pannon napfény kicsit lágyítja az autentikus, szikárabb 

mediterrán alapvetést.

A közlekedőtengely és a háló-fürdő oldal tömege 

ezzel szemben formailag egyneműbb, kétoldalt egyenes 

síkokkal határolt, egységes szintben végigfutó zöldtető-

vel fedett. Keleti homlokzata teljes felületét acélhálóra 

futtatott vadszőlő takarja, amelyből csak a széles gal-

lérként kihajtott corten acél lemezekkel keretezett kevés 

ablak üt rést. A nagyobb megnyitást igénylő helyiségek 

bevilágítását és kertkapcsolatát ezen az oldalon egy 

homlokzatsíkból visszahúzott kis zen kert és az erre ol-

dalról nyitott, szomszéd felőli belátástól rejtett üvegfe-

lületek biztosítják. Ennek az épületrésznek a külső felé 

vörösbe-zöldbe burkolózása komorabb, várfalszerűbb 

hangulattal, már-már romantikus felhangokkal ellenpon-

tozza a kerti oldali nyitottságot, világosságot.

Szót kell még ejteni az egész épületet és a kertet is 

átható, belsőépítészeti aprólékosságú és igényességű, 

az egyedi bútoroktól a „leszállófényekkel” készült pad-

lóburkolaton át a lámpákig, „okos” kapcsolókig terjedő, 

hihetetlenül részletgazdag, technikailag és vizuálisan is 
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GreeN SubmAriNe
mansion in budaÖRs-faRkasRÉt

The new mansion is an addition to the suburban streetscape featuring traditional detached 

houses: it is actually located beneath a „green carpet”. Architects with Artgroup, csilla 

nagy and Zoltán Tóth had the task to build it on an almost ideal site (northern street facade, 

slightly inclined and longitudinal lot sloping south-southeast), the client fully trusted them, 

financial means were unlimited to realize the highest standards, and there was enough 

time for the project, which all in all meant a fortunate constellation. The inclination of the 

terrain is not homogeneously or evenly divided along the length of the site, as it affects the 

northern third facing the street, and then more gently slopes down eastward. The concept 

of the design work may have focussed on a slight compromise on the ideal conditions. As 

the clients wanted a single-storey house, it was only viable at a deeper level than that of the 

street – in order to upkeep favourable garden connections –, designers made a decision to 

construct the whole building beneath the street terrain level, not only the living-communal 

functions. As a result of this, the flat roof of the house shall appear as a green roof.

——
vezeTő Tervezők // leADing ArchiTecTs:

TóTh zolTán, nAgy csillA 
– ArTgrouP kFT.
éPíTész munkATársAk // Fellow ArchiTecTs:

kollár PeTrA, kimle olgA, 
máTé enikő – ArTgrouP kFT.
belsőéPíTészeT // inTerior Design:

TóTh zolTán, nAgy csillA 
– ArTgrouP kFT.
belsőéPíTész munkATársAk // Fellow inTerior 

Designers:

kollár PeTrA, kimle olgA, 
máTé enikő – ArTgrouP kFT.
sTATikA // sTrucTure:

csákvári zolTán 
– csákvári mérnöki iroDA kFT.
éPüleTgéPészeT // hvAc:

kAuDerer PéTer 
– bAuTherm bT.
elekTromos Tervezés // elecTricAl engineering:

krámer Tibor
konsTrukTőr // consTrucTor:

higi bAlázs – h-Design kFT.
kerT- és TájéPíTészeT // lAnDscAPe, gArDening:

kuhn AnDrás 
– gArDenworks
generálkiviTelező // mAin conTrAcTor:

FArkAs zolTán 
– wolF generAl kFT.
——

végiggondolt megtervezettségről és kidolgozottságról. 

Eredményes volt a tervezők törekvése, hogy a ház a 

legapróbb részletekig megtervezett legyen – és annak 

is látsszon: egyfajta dizájnközpontú építészet bonta-

kozik itt ki, ami érthetővé teszi, hogy a ház valóban 

belülről kifelé építkezik, és még a kerti burkolatok és 

támfalak kialakításában, sőt a növények telepítésében 

is felfedezhető ez a kisebb léptékű kidolgozottság. 

 Egy villa tipikusan nem az az épület, amely kom-

pakt tömeggel, takarékos terekkel és kis nyílásokkal 

készül – ez sem az. Alaprajzi kialakítása is tartalmaz 

némi redundanciát; méltányolható módon itt ez volt a 

megbízói elvárás. Ezzel együtt az épület a maga nem-

ében környezet- és energiatudatosság szempontjából jól 

végiggondolt. Nem a passzívházas irányt követi, hanem 

a szabad levegőre való maximális nyitottság fenntartása 

mellett a terek funkcionálisan differenciált klimatikus ke-

zelését célozza. A pihenő zóna helyiségei jól hőszigetelt 

és zöldtetővel csillapított hőingadozású, felületfűtéssel 

és -hűtéssel ellátott terei télen-nyáron jól szeparáltak és 

kellemes klímát nyújtanak. A nagy üvegezett felülettel 

rendelkező közösségi terek nyáron ki- és összenyitha-

tók, árnyékolhatók, a vízfelület párolgása által a mikro-

klímájuk hűvösebb, éjjel átszellőztethetők, a téli napos 

időszakban pedig zárt állapotban passzív hőnyereséget 

termelnek. A gépészeti rendszer levegős hőszivattyúval 

és napkollektorral, valamint egy napelemes rendszer 

csatlakozásának lehetőségével is fel van szerelve.

Az épület egy kívülről rejtett, sajátos, bensőséges, 

nagyon igényes mikrokörnyezetet teremt a telken be-

lül. A telepítés következtében a tetőfelület nagy része 

is kertként jelenik meg, a természet részévé válik, így a 

lakótérhez kapcsolódó kerttel és a falakra is felfuttatott 

növényzettel együtt még a viszonylag nagymértékű be-

építés ellenére is zöld szigetet képez a telek. Miközben 

maga a ház – legalábbis a külső környezete számára, és 

bárminemű illeszkedés kötelme elől – valósággal okkul-

tálja, anyagtalanítja magát.



37

2018 / 01TéMA // THeMe



38

réGi-új magyar építőművészet 

BékíTő geSzTuSSal
családI ház BővítÉse, BUdapest XI. kerület
—
építész architect: toMay taMás      szöveg és fotók  text and photos: kleIN rUdolF
—
Tomay Tamás egyike azon mestereknek, akik a legjobban testesítik meg a magyar családi- és társasházak építészetének 
újjászületését a rendszerváltás utáni Magyarországon. Életműve egységes és megalkuvástól mentes. Nem alkalmazkodik 
szolgaian a megrendelőhöz, hanem párbeszédre szólít. De van, amiből nem enged: a formai eredetiségből, a letisztultságból 
és művészi szabadságából. Az a pletyka járja, hogy megrendelői „útikalauzt” kapnak, hogy járják be a Tomay házakat, és 
ha a szellemiségük megfelel, térjenek vissza.

Ugyanakkor tévedés azt hinni, hogy egy zárt, ismétlődő 

formavilágról lenne szó. éppen ellenkezőleg: minden 

ház új, ötletes, gyakran megszegi a beidegződéseket 

és bosszantja a konformistákat. Egyik háza nyomán a 

felháborodott szomszédok aláírást gyűjtöttek, arra kérve 

a megrendelőt, hogy építtesse át a házat a „közízlés” 

szellemében. Sőt, egy „incidensben” is volt részem. 

Posztgraduális hallgatókkal néztünk egy Tomay társas-

házat kívülről – a mester is jelen volt –, amikor egy mo-

toros lelassított és véleményt nyilvánított: „Mit imádják 

ezt a randa házat? Szégyellje magát az az építész, aki 

ilyent kitalál!”

A Brassói úti családi ház is rendkívül eredeti, érdekes fricskával utasítja el az esetleges 

kifogásolókat. A szomszéd házak formavilágával tökéletes a harmónia, csakhogy a két 

ház két eltérő korból származik, két eltérő formavilágot képvisel. A legtöbb lakóház, 

különösen családi ház íratlan brit jelmondata, mely nálunk is (sajnos) meghonosodott: 

„az én házam az én váram”, ami zártságot, a tömegek és részletek egymásnak történő 

egyszerű megfeleltetését feltételezi, azaz megegyező formákat a külső megjelenésben 

– nem ritkán tornyocskákat is, bábsorokat, és főképp kerekded alakzatokat, ívelt pad-

lásablakokat. Közben a szomszédokkal való építészeti párbeszéd másodlagos kérdés 

– legjobb esetben megbékélés a zökkenőmentes egymás mellett élés szellemében. 

Tomay itt ezt a beidegződést tagadja meg. A ház tömegeit az utcáról nézve aláren-

deli az épület jobb oldalán álló, késő Kádár-kori földszintes, magastetős szomszéd 

ház tömegeinek. Folytatja annak nyeregtetőjét, és úgy tesz, mintha lekontyolná azt. A 
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cONciliATiON 
extension of a detached house, budapest

Tamás Tomay is one of the masters, who most typically embody the renaissance of de-

tached houses and blocks projects in Hungary. It does not humbly adapt to its clients, 

but initiates a dialogue with them. However, there are certain aspects which it strictly 

sticks to: the originality of forms, transparent clarity and the liberty of the artist. Based 

in Budapest, the detached house has been subordinated to the scales and proportions 

of the neighbouring single-storey high-roofed house on the right when viewed from the 

street. This solution results in an unusual effect, as the majority of the roofs of the houses 

here incline outside the building, which in turn underlines the compact character and 

the unity of the composition. It borrows and follows the flat roof including its height, and 

even its window configuration resembles that of the Modernist mansion. The architect 

has created such a drama within the building which is a genuine rarity in contemporary 

detached house. It also shows signs of the moderately modernist architecture of the era 

between the two world wars: the proportions of the heights and width of its rooms bear 

resemblance with middle-class modernism.

szomszéd eresze vizuálisan itt folytatódik és a ház kö-

zepe felé lejt. Ez szokatlan hatást kelt, mert az épületek 

teteje rendszerint az épületen kívülre lejt, aláhúzva a 

kompozíció kompaktságát és egységét. 

Az építész a baloldali, a két világháború között épült, 

„mérsékelt modern” szomszéd ház tömegének is igyek-

szik megfelelni: átveszi a lapostetőt és annak magas-

ságát, valamint ablakosztása is rákacsint a modernista 

villáéra. Tomay háza olyan, mintha két civakodó embert 

akarna önfeláldozóan megbékíteni. Csakhogy nem áldo-

zatról van szó: olyan formai drámát teremt az épületen 

belül, ami ritka a kortárs családi házak világában. itt üt-

közik meg a Horthy- és a Kádár-kor két házának két, egy-

mástól eltérő társadalmi szerkezethez tartozó, de egyfor-

mán tekintélyre épülő formavilága. Ám amikor ez a kettő 

ily módon egymásnak feszül, a tekintély eloszlik, megcsú-

folja önmagát, és létrejön a konvenciók elutasítása. Görbe 

tükröt tart az arra elhúzó aláírásgyűjtők és motorosok elé. 

 Ha az alaprajzokat nézzük, feltűnik a földszinti és 

az emeleti tér közötti feszültség: lent haránt irányban 

három traktust határoznak meg a tartó- és válaszfalak, 

míg fent csak kettőt, mely utóbbiak között üres, azaz 

külső tér tátong. A földszint kívülről és belülről is zárt 

világot képez, egy központi tér köré szerveződik, és fő-

képp az emelet kommunikál a szomszédokkal. Mindez 

nem művészi szeszélyből, hanem az épület, illetve a 

három házból álló sor történetéből fakad. Tomay így 

ír erről: „Az 1920-as években itt három földszintes ma-

gastetős ház állt zártsorúan, az amúgy szabadon álló 

beépítésű Brassó utcában, az utcát megszakító Szt. 

Adalbert téren. A zártsorúság valószínű a középső te-

lek – ami a témánk – igen kis mérete okán alakult ki, ill. 

szabályozták így, hogy ide is lehessen értelmesen házat 

építeni, tehát telekhatártól telekhatárig. A baloldali há-

zat az 1930-as évek végén lebontották, a tereplejtést is 

kihasználva F+2 emeletes lapostetőst emeltek, modern 

stílusban, nagy tűzfallal csatlakozóan a középsőhöz. A 

jobb oldalon az 1980-as években bontottak, és kiemelt 

földszintes + beépített tetőterest építettek, szintén ma-

gasan kiemelt háromszöges tűzfallal csatlakozva. Így 

kisebbedett magára a középső, a sajátjánál tekintéllyel 

magasabb tűzfalak között. A magára maradt házat már 

sok éve nem lakták, így végül 2011-ben eladásra került. Az új tulajdonos korszerűsítés, 

átalakítás és kismértékű bővítés tervezésével bízott meg. A korszerűsítés tartalmazta az 

öreg fedélszék és azzal egybeépített fafödém bontását és új vasbeton földszinti födém 

építését is. ezen az új födémen épült egy lapostetős felépítmény – egy szoba –, ami a 

baloldali lapostetős épület tűzfalát takarja pontosan, és egy magastetős felépítmény – 

még egy szoba –, ami a jobboldali magastetős épület tűzfalát takarja pontosan. A két 

felépítmény az épület utcára merőleges középvonalában a földszinti zárófödém szintjén 

találkozik hegyesszögben, és egymás felé homlokzattal fordulnak. A két tömeg között 

funkcionális átjárás nincsen, azok külön-külön közelíthetők meg a földszintről induló 

lépcsőkön. Így lett visszaállítva a múlt század eleji utcaképi egyensúly feltételesen.” 

 A két világháború közötti korszak „mérsékelt modern” építészete a belső térben is visz-

szaköszön. A terek ugyan kapcsolódnak, de nincs szó áramló térről. A magassági és szé-

lességi arányok is a „polgári modern” felé mutatnak. Ezekbe a terekbe illeszti bele a tervező 

az egykarú lépcsőt, melynek faburkolata ellenpontozza a fehér falakat. A hatalmas, vörösre 

festett, modernista karakterű udvari ablak mögött családi meghittséget sugárzó, hagyomá-

nyos bútor bújik meg. jól egymásra talált az intelligens megrendelő és a kreatív építész. 

 A látszólag kapcáskodó megoldások mögött, amint az idézetből is láthatjuk, va-

lójában az épület történetéből fakadó sajátosságok bújnak meg. Más szóval, ez a 

szeszélyesnek tűnő ház valójában ésszerű és önmegtartóztató.
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menedék a TerméSzeTBen
MeNedÉkházak, erdÉly
—
építészek architects: BlIpsz!, F.k.M. MűtereM      szöveg text: pálINkás edIt      fotók photos: BeNedek IstváN, kUN ákos, várday zsolt
—

Újabb épülettel gazdagodott Székelyföld hegy-
vidéki menedék-hálózata. A korábbi típustervek 
felhasználásával, de a helyi igényekhez alkal-
mazkodva a legfrissebb menedékház 2017-
ben épült meg a gyimesi Farkaspallón.

A bakancsos túrázás, az ökoturizmus, a közösségi ter-

mészetjárás napjainkban is kedvelt időtöltés, ami egy-

úttal fontos társadalmi funkciót is betölt: kapcsolódik az 

élő természet jelenségeinek megfigyeléséhez, dokumen-

tálásához, fenntarthatósági projektek megvalósításához, 

illetve kötődik egy-egy lokális közösség igényeihez, ha-

gyományaihoz. A menedékházak építészeti megoldásai 

ennek megfelelően sajátos szempontok szerint alakul-

nak, a meglévő természeti és épített környezeti elemek 

elsődleges figyelembe vétele a helyszín kiválasztásától, 

a tájolástól, az anyaghasználaton át felhasználóbarát 

működési megoldások alkalmazásáig terjed.

A székelyföldi menedékházak hálózatának kiépíté-

se 2011-ben kezdődött, Macalik Arnold építész, illetve 

ddekovics
Öntapadó jegyzet
jön! 70 x 100
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csíkszeNttaMás, 2011
éPíTészeT // ArchiTecTure: 

bliPsz!, F.k.m. műTerem
éPíTész Tervezők // ArchiTecTs: 

PászTor isTván, mAcAlik ArnolD
Tervező munkATársAk // Fellow ArchiTecTs: 

beneDek isTván, szénási-PAPP zsolT
szerkezeTTervezés // sTrucTure: 

Timár lászló – milimeTric kFT.
kiviTelezés // conTrAcTor: 

FunDAmenTA kFT., TroPy-com kFT.
——

a blipsz! építésziroda gyorsan felépíthető típustervére 

alapozva. A menedékház funkció ellátására a helyi igé-

nyekhez alkalmazkodó típustervre volt szükség, amely 

a természeti környezet, a helyszínrajz, talajtan, tájolás 

függvényében könnyen alakítható. A megvalósítás a 

vidéki önkormányzatoknak szánt turizmusfejlesztő pá-

lyázatokhoz kötődött, így a pályázati folyamatok és a 

helyi szükségletek érvényesítése olykor felülírta a tisztán 

építészeti szempontokat.

A prototípus Csíkszenttamáson épült meg 2011-

ben, a helyi önkormányzat, Hargita Megye Tanácsa és 

a regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium kö-

zös hozzájárulásával (az Európai Unió strukturális fej-

lesztési alapjából). Az épület északkeleti tömbjét alkotó 

mesterséges domb anyaga a közelben ásott medencé-

ből származik, és kiszolgáló helyiségeket rejt magában 

(öltöző, zuhanyzó, raktár). A menedéket a közeli Gyer-

gyócsomafalváról származó építőcsapat a környékről 

származó anyagokból, nagymértékben előre gyártott 

elemekből állította össze. 

ddekovics
Öntapadó jegyzet
jön! 50 x70

ddekovics
Öntapadó jegyzet
rajz kell
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csíkkarcFalva, 2015
éPíTészeT // ArchiTecTure:

bliPsz!, F.k.m. műTerem
éPíTész Tervezők // ArchiTecTs:

szénási zsolT, PászTor 
isTván
Tervező munkATársAk // Fellow ArchiTecTs:

beneDek isTván, mAcAlik 
ArnolD
szerkezeTTervezés // sTrucTure:

Timár lászló – milimeTric 
kFT. 
éPüleTgéPészeT // hvAc:

bArTos károly – engel 
gorDon kFT.
kiviTelezés // conTrAcTor:

imPex AurorA kFT.
——

A következő menedék a Csíkkarcfalva mellett levő 

Madicsafürdőn épült fel, 2015-ben. A Hargita hegység 

lábainál, a falutól csaknem 3 km-re található borvíz for-

rás körül kialakított épület az első továbbfejlesztett vál-

tozata kiszolgáló helyiségekkel, bővített szálláskapaci-

tással. A nyeregtető a meglévő dombbal párhuzamosan 

helyezkedik el, a földszinti funkciók egy része a domb 

belsejébe került.

A harmadik faház az Oroszhegyhez tartozó Nyúlád-

tetőn épült. A téma ezúttal egy fesztiválhelyszín (Nárcisz 

Fesztivál) kiszolgáló épületéről, színpadáról szólt, de a 

megvalósított épület sok tekintetben hasonló az előző 

menedékházakhoz. A szétnyitható közösségi csűr ké-

zenfekvő válasz lett a tájba illeszkedés, az ökotudatos 

anyaghasználat problémáira.

A legfrissebb menedékház a gyimesi Farkaspallón 

épült 2017-ben. A karcfalvihoz hasonlóan ez is egy 

hosszított változat, itt azonban mesterséges vagy ter-

mészetes domb nélkül, kerámia tetőcseréppel. Három 

évnyi hosszas pályázati, közbeszerzési várakozás után 

egy – az építész megítélése szerint – nem túl tapasztalt 

kivitelező két hónap alatt állította össze az épületet, 

amely elődeihez hasonlóan harmonikusan illeszkedik a 

gyimesi táj hegyeihez és erdőihez.

A típusterv szerint valamennyi menedék tömege, 

anyaga a hegyi legelők időszakos pásztortanyáira, a 

régi helyi csűrökre utal. Az épületeknél elsősorban a 

ddekovics
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——
NárcIsz látogatóközpoNt, 
oroszhegy, 2016
éPíTészeT // ArchiTecTure:

bliPsz! 
éPíTész Tervezők // ArchiTecTs:

szénási zsolT, PászTor 
isTván, beneDek isTván
szerkezeTTervezés // sTrucTure:

Timár lászló – milimeTric 
kFT.
éPüleTgéPészeT // hvAc:

bArTos károly – engel 
gorDon kFT.
kiviTelezés // conTrAcTor:

ing service kFT.
——

SHelTer iN NATure
safe-house, tRansylvania

The safe-house network of the region referred to as the Székely Land has been enriched 

with a new building. Built after former typology designs that were adapted to local needs, 

this latest addition was constructed in 2017 in Farkaspalló in Gyimes. The network was 

launched in 2011 based on designs by Arnold Macalik architects and blipsz! architects’ 

team as they were typologies quick to build. The safe-house function necessitated a flex-

ible design adapting to local needs that could be changed as the natural environment, the 

locality, the soil standards, the orientation allow and require. According to this scheme, the 

mass of each safe house and their building materials refer to the temporary shelters and lo-

cal barns used by shepherds in the mountains. The primary building material was thus pine 

timber,which is the typically and traditionally used in the region, whilst the spaces, func-

tions, configurations, structures and details of the old barn typology were reinterpreted.

térség hagyományos építőanyagát, a fenyőfát alkal-

mazták, ugyanakkor újraértelmezték a csűr tereit, 

funkcióit, szerkezetét és részleteit. Az épületek külön-

legessége, hogy távolról réginek tűnnek, de közelről 

már érzékelhető az újdonságuk és befogadó jellegük. A 

fedett tér véd és árnyékot nyújt, a tűzhely meleget ad, 

a padláson pedig zárható szállás található. A méretek 

megfelelnek akár közösségi vagy tudományos össze-

jöveteleknek, spontán vagy szervezett eseményeknek, 

a fenti rész turistacsoportok vagy iskolai kirándulók 

biztonságos alvóhelye. A menedék típusterv 2011-ben 

első díjat nyert a román építész Kamara erdélyi terü-

leti szervezetének versenyének középület terv kategó-

riában, és a 2013-as Mies van der rohe díj romániai 

jelölései között is szerepelt.

——
Farkaspalló, 2017
éPíTészeT // ArchiTecTure:

bliPsz!, F.k.m. műTerem 
(megvAlósíThATósági 
TervFázis), 4zeT ArchiTecTs 
(kiviTeli TervFázis)
éPíTész Tervezők // ArchiTecTs:

szénási zsolT, PászTor 
isTván, beneDek isTván, 
mAcAlik ArnolD, várDAy 
zsolT 
szerkezeTTervezés // sTrucTure:

Timár lászló – milimeTric 
kFT.
éPüleTgéPészeT // hvAc:

bAlázs csAbA – euro k&D 
kFT.
kiviTelezés // conTrAcTor:

c-on TrusT engineering 
kFT.
——
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hajlék a fák közöTT
loMBhotel, NoszvaJ
—
építész architect: FáBIáN gáBor      szöveg text: BotzheIM BálINt      fotók photos: topograM, török taMás
—

Mindegyikünk gyerekkori álma kis házat építeni a fák tetejére. Van vala-
mi történelem-előtti érzés abban, ahogy az ember lenéz. Onnan föntről 
minden átlátható, mi viszont elérhetetlenek vagyunk. Egy hely, ami min-
dentől a lehető legtávolabb van. Az elkülönülés az utópia egy kicsi, földi 
körülmények között megvalósulható darabja.

Ez a kép olyan mélyen, oly biztosan él bennünk, hogy a lombhotel kitalálói úgy gon-

dolták, erre akár üzleti tervet is lehet alapozni. A Bükkalja határában, a Kánya-patak 

völgyében fekvő Noszvaj tökéletesen hozza a mindentől távol tartózkodás érzését. ide 

kikapcsolódni járnak az emberek, a falu melletti üdülőterület már az 1930-as években 

önálló nevet kapott. A hegyek ölelésében található a Síkfőkúti tó, a lombhotel helyszí-

ne. A tó környezete felemás, az egyik oldalon a természet megnyugtató arcát látjuk, a 

másikon viszont zavaró hatást kelt a tó mellett is terjeszkedő magánüdülők zaklatott 

vizualitása. A tóra néző keskeny, ligetes, vagy még inkább erdei hangulatú földsávon 

egymást és a megtermett fákat elkerülve néz lefelé a négy kis apartmanház. A meredek 

domboldal segít abban, hogy a vendégek minél kevesebbet lássanak egymásból, de 

annál többet a természetből.

A lombhotel elnevezés telitalálat: a lábakra állított épületek megbújnak a fák között, 

a lakrészek ténylegesen a lombok magasságában vannak. A lombház szó kapcsán legin-

kább egy gubacsra emlékeztető épület jutna eszünkbe, ami szinte ránő a fára, itt azon-

ban az építészeti program, illetve a helyi szabályozás kötöttségei miatt racionálisabb 

választásnak bizonyult a szögletes formavilág. Ugyanakkor a telepítés jól kihasználja a 
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——
éPíTészeT // ArchiTecTure:

Fábián gábor 
– ArkT éPíTész sTÚDió
sTATikA // sTrucTure:

mADArAs koPPány
——

telek adottságait: egy természetes vízfolyás által kivájt völgy közepén egy ösvény vezet 

fölfelé, ennek jobb és bal oldalára fűzték fel az üdülőegységeket. A lakrészeket fentről 

megkerülve egy hídon lehet megközelíteni. A bejárat mellett közvetlenül a vizesblokk 

található, majd tovább haladva a lakótérbe lépünk be. A berendezés és a felszereltség 

hotelhez illő: dupla ágy, gardróbszekrény, olvasólámpa, minibár, tv. Minden hotelszoba 

saját fürdőszobával, teakonyhával rendelkezik. A legjobb helykihasználás érdekében az 

egyterű lakrészből szinte egy nagy beépített bútorként vannak leválasztva a kiegészítő 

funkciók. A fedett terasz különlegessége a padlóba süllyesztett jakuzzi, itt a pezsgő-

fürdőhöz a tó látványa társul. A lakóegységek kompaktsága ellenére tágasnak érezzük 

a 27 négyzetméteres alapterületet, amelyet még kiegészít a 6 négyzetméternyi terasz. 

 Az apartmanházak tulajdonképpen egyazon modul variációi, az eltérés közöttük 

csupán a lábak hossza, amely mindegyiknél a lejtős terephez való illesztéstől függ. 

Csupán a telek első háza kivétel, a többitől eltérően ennek alsó szintjét is beépítették, 

itt kapott helyet a recepció és egy közös használatú szauna, mely hatalmas üvegfelü-

lettel nyílik az erdő páratlan látványa felé. 

A teljes épületegyüttesre jellemző a funkciót és a szerkezetet is megmutató puritán 

megvalósítás. A legfőbb alapanyag a felületkezelt, de a természetes színét megtartó fa, 

amely a láb-oszlopokon, a lakó-kubus burkolatán és szinte az összes látszó szerkeze-

ten visszaköszön. A házikók a tó túlpartjáról érvényesülnek igazán, egységes arculatuk, 

ritmikusan váltakozó elrendezésük üdítően hat az üdülőházak összevisszaságában, 

szinte természetes részei az erdőnek.

SHelTer AmONG THe TreeS
foliage hotel, nosZvaJ

embraced by the hills, the foliage hotel was built on the shore of Lake Síkfőkúti after de-

signs by architect Gábor Fábián. Overlooking the lake, the site is a narrow strip of land with 

trees evoking the atmosphere of a forest – this is where four modest-size apartment houses 

look downward avoiding the tall trees. The steep hillside facilitates that guests staying 

here should see the least of one another, and the most of the surrounding natural environ-

ment. Turning around the apartments from above, they are approachable via a bridge. The 

furniture and equipment meet the criteria of hotels: here is a double bed, a wardrobe, a 

lamp to read by, a mini bar and a tv set too. each room features en suite bathroom and a 

kitchenette. A unique feature of the roofed deck is a jacuzzi sunk into the floor.
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SzemélyeS köTődéSek
családI Nyaraló, FoNyód
—
építészet és fotók  architecture and photos: dÉNes györgy      szöveg text: BártFaI-szaBó gáBor
—
Ahol az ember felnő, ismeri az évszakok váltakozását, arcokat, illatokat, a földet – hiszen gyermekként a földön keresgélünk 
tapintható tárgyakat és nem a nagy távlatokba tekintünk –, a növényzetet, az épített környezetet, az építőanyagokat, s ez 
mind bennünk él emlékképek mozaikjaiként. Nekem ez a Balaton-felvidékkel kapcsolatban adódott meg, Dénes György épí-
tészt viszont a déli parthoz kötik az elmúlt évtizedek. Saját tervezésű és építésű családi nyaralója, több futó és megvalósult 
tervezési feladata található a közvetlen környezetben, árulkodva a helyhez kötöttség megértéséről és átérzéséről.

Hol és hogyan érhető tetten az építészeti minőség a 

somogyi parton? Erről régóta vitáznak az építészek. 

Akkor javulhat a helyzet, „ha a balatoni nyaralók terve-

zése kivétel nélkül rátermett tervező-, építőművészekre 

bízatik, ami eddigelé csak ritka kivételként történt meg 

és aminek hiánya fokozta a Balaton partján lévő fürdő-

telepek végtelen elszomorító képét” – nyilatkozta Kotsis 

iván a Magyar Mérnök- és építész-Egylet 1931. év eleji 

balatoni ankétján. Pesti Mónika 2016-ban megjelent ta-

nulmányából1 sokat megtudhatunk az 1920–30 között 

kiépülő vízparti területek kialakulásáról, a helyzet ak-

tualitását mutatta, hogy a Tér és Forma 1932-ben há-

rom számában is foglalkozott a kérdéssel. A téma egyik 

felkarolója, Kotsis iván déli parti munkássága is saját 

boglári nyaralójának tervezésével kezdődött, majd szá-

mos megépült épület és mintaterv létrehozásában folytatódott. Nem kell itt feltétlenül 

magas építészeti minőséget elvárnunk, ezek inkább visszafogott formavilágú, harmo-

nikus nyílásosztású, funkcionális alaprajzú földszintes és egyemeletes nyaralóépületek. 

A harmincas években az építészeti rendezvények mellett Siófokon állandó bemutatóhe-

lyet is létesítettek a „Hogyan építsünk?" országos kiállítás részeként – tudhatjuk meg 

Wettstein Domonkosnak a témáról szóló doktori kutatásából.2 A kérdés ma is aktuális, 

sőt: mivel a déli part beépülése az utóbbi években újabb lendületet vett, nem is lehetne 

aktuálisabb. Az építészeti múltat és helyhez kötöttséget tagadó hozzáállás bizonyítéka, 

a mediterrán és könnyűszerkezetes világ különösen tetten érhető a jelenkori balatoni 

nyaralóépítésben, sajnos az érintett épület közvetlen környezetét is kezelhetetlenül és 

véglegesen tönkretéve. 

Dénes György épülete T-alaprajzú kompakt kis üdülőház a fonyódi szabad strandtól 

pár lépésre. Alaprajzában és tömegformálásában is jól átgondolt, visszafogott építésze-

tet valósít meg. A zárt utcafronti tömegbe belépve a nappali-lakókonyhába toppanunk, 

a déli oldalon egy szigorúan szerkesztett hálóblokk kapott helyet, négy hálószobával és 



51

2018 / 01TéMA // THeMe

ddekovics
Öntapadó jegyzet
jön! nagyban



52

réGi-új magyar építőművészet 

két fürdővel. Semmi sem eltúlzott, semmi sem nagyobb 

a kelleténél, az alaprajz mértéktartó és jól használható. 

Az épület szerethető eleme a félig fedett nyitott terasz 

és a nyári konyha, mely a kert és a víz felé kínál meg-

nyitást.

Anyaghasználatában a ház nem kirívó: két vako-

latszín, a lábazat megbolondítva némi finom texturált-

sággal, cserépfedés, zöld spaletták és nyílászárók. Ez 

a visszafogott viselkedés sok mesterségbeli tudást és 

finom részleteket rejt. Figyelemre méltó az építész mun-

kamódszere: minimális kiviteli terv készítés mellett maxi-

mális és szoros együttműködéssel tervező és kivitelező 

között alakultak ki az épület építészeti értékei.

Dénes György balatonhenyei épülete 2017-ben év 

Háza díjat nyert. Egy meglévő épület felújítása sok kö-

töttséggel jár, mégis szellemiségében nagyon hasonló a két munka. Mindkét esetben 

a kereteket ismerve és értelmezve, Makovecz imre szavaival élve „úri jókedvében” 

formálta a tervező saját ízlése szerint az épületeket. Nem feltétlenül azonos építészeti 

formajegyekről van szó, hanem az építészeti döntésekhez vezető utak hasonlóságáról. 

 A fonyódi ház 2016-ban elnyerte a Baumit év Homlokzata különdíját. A helyszínen teljes 

mélységében érzékelhető az a környezethez kötöttség és jó érzés, amit az épület sugároz. 

 Egy másik személyes szál: Dénes Györggyel három évig együtt ültünk a budakeszi 

tervtanácsban. Sokat vitatkoztunk – amikor volt miről – épületekről, építészeti hozzáál-

lásról, múltról, településszövetről, kortárs építészeti viselkedésről. Abban viszont leg- 

gyakrabban egyetértettünk, hogy a minőségi építészetet stílusától függetlenül értékelni 

kell. Sok ilyen, Kotsis iván-féle értelemben vett rátermett tervező- és építőművészt 

kívánok még a Balaton-part beépítéséhez.

——
1 Pesti Mónika: Ó, a Balaton, régi nyarakon... http://epiteszforum.hu/o-a-balaton-regi-nyarakon
2 Wettstein Domonkos: regionális törekvések a Balaton-parti fürdőtelepek építéstörténetében a két világháború között. 
 építés- építészettudomány 2017/1-2.

——
éPíTész // ArchiTecT:

Dénes györgy
kiviTelező // mAin conTrAcTor:

sTeiner kFT.
——
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perSONAl ATTAcHmeNTS
ResoRt building, fonyód

People know the changes of the seasons, faces, odours, the soil, vegetation, the man-

made environment, building materials, where they are brought up. All this lives in our 

memory as a piece of a mosaic. Architect György Dénes has had his roots in the southern 

shores of the lake in the past few decades. The resort home he designed and built for 

his family as well as many of his realized and yet to be realized projects are found in its 

immediate neighbourhood, reflecting the understanding and experiencing of local bind-

ings. The T-shaped horizontal plan of the small compact resort home is within a short 

walking distance from the free beach in Fonyód. Its horizontal plan and mass formation 

is the realization of a well-conceived and reserved type of architecture. nothing is exag-

gerated, nothing is larger than necessary, the horizontal configuration is moderate and 

useful. A loveable part of the building is the semi-closed, semi-opened terrace and the 

summer kitchen which opens towards the garden and the lake.

This reserved behaviour conceals a lot of expertise, craftsmanship and delicate de-

tails. The architect has a remarkable methodology, as the project involved a minimal 

design, maximal and close cooperation between the designer and builder to bring about 

the architectural values of the building.
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frappánS kapcSolaT
a 2017. ÉvI FraNkFUrtI köNyvvásár Magyar pavIloNJa
építészek architects: csóka attIla róBert, MolNár szaBolcs, sMIló dávId      szöveg text: kIss taMás      fotók photos: daNyI Balázs
—

A világ legnagyobb nemzetközi könyvkereske-
delmi és könyvszakmai találkozójaként számon 
tartott Frankfurti Könyvvásár 2017 őszén meg-
rendezett, öt napig tartó eseményén mintegy 
7000 kiállító vett részt, és közel 40 000 alko-
tást mutattak be. Magyarországot a KKM Ba-
lassi Intézet megbízásából, a Paradigma Ari-
adné építészstúdió tervei szerint készült stand 
építészeti arculata képviselte.

A pavilon tervezése kapcsán alapvető elvárás volt a 

Kassák Lajos munkásságára történő utalás, amit szüle-

tésének 130. és halálának 50. évfordulója indokolt. Az 

építészcsapat ennek a sarkalatos szempontnak figye-

lembe vételével látott hozzá a tervezéshez. A feladat 

funkcionális szempontból egy 130 m2 alapterületű, né-

hány tárgyalót és egy közösségi térrészt, valamint já-

rulékos funkciókat magába fogadó ideiglenes térszer-

kezet tervezése volt.

A tervezés alapkoncepciója Kassák konstruktív 

kompozícióiból, az ún. képarchitektúráiból ered, ame-

lyek absztrahált formái a tervezők szerint eredeti kör-

nyezetüktől megfosztva, önállóan is értelmezhetők. Az 

így lefektetett alapelvnek megfelelően a tervezés során 

az alaprajz egyfajta kollázs-építészet eredményekép-

pen alakult ki. A szisztematikusan választott festék-

foltok funkcionális terekké és azok határaivá váltak, 

szigorúan alapul véve az eredeti Kassák-festmények 

alakzatait, és biztosítva az egymástól független – első-

re talán szövevényes, átláthatatlan alaprajzi struktúrá-

nak tűnő – térrészek zavartalan egyidejű használatát. 

Az így nyert alaprajz voltaképpen Kassák képeinek egy 

bejárható, felnagyított montázsa lett, amely a térben 

kibontva, határoló falain alaprajzi önmagával azonos 

gesztusokat hordoz. érdekes párhuzama ez Kassák 

saját maga által tervezett újságos kioszkjának, amely 

– a képarchitektúráival megegyező mondanivalóval – 

színes síkok és hasábok összességeként jelent meg. 

Mindez azonban azzal a különbséggel, hogy Kassák 

esetében a cél egyértelműen a síkszerű alkotás látvá-

nyának térben történő megfogalmazása volt.

A frankfurti stand terének határai egyfajta konst-

ruktivista őszinteségről tanúskodtak, ami a vásári stan-

dok közt már-már ritkaságszámba megy. A matricázott, 

magukról mást mutató nyomatott felületek helyett a 

magyar pavilon látszó struktúrája a tartószerkezeti és 

térelválasztó feladat mellett egyben hiteles esztétikai 

minőséget is hordozott. A gyártósorról egyenesen a 

vásár helyszínére került, nyers anyagiságukat muta-

tó trapézlemezek konzekvensen a kassáki geometriák 

„külső” határoló felületeire kerültek, míg a „belső” felü-

letek fehér, síkszerű felületképzést kaptak. Mindezt a helyenként előbukkanó, avagy 

néhol önállóan vizuális térhatárt alkotó, natúr fa szerkezet látványa egészítette ki. 

Az anyagok higgadt váltakozását a határoló falak egyszerű geometriai alakzatokkal 

áttört nyílásai tették teljessé. Ezzel dinamizálták a kompozíciót, s az egyébként önálló 

terek közt izgalmas átlátások alakultak ki. jól eltalált, tudatos tervezői döntés ez, 

hisz így a „többhéjúvá” váló installáció önmaga is folyamatosan új perspektívákat 

mutató művészeti alkotássá avanzsálódott: a szemlélődő saját helyzetétől függő-

en fedezhette fel a színek és anyagok alkotta konstrukciók markáns kontrasztját, 

a transzparencia játékosságát.
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A pavilon tereiben nem volt semmi felesleges, semmi bántó; minden sallangmentes. 

A falakon a tartóvázzal megegyező megjelenésű polcok futottak végig, rajtuk a vásár 

főszereplői: a könyvek sorakoztak, a terek közepén azok használhatóságát biztosító 

asztalok és székek álltak. A „helyiségekben” elhelyezett bútorok kivétel nélkül transz-

parens anyagokból készültek. Vélhetően nem tudatos tervezői döntés következménye-

képp, az itt található, Philippe Starck formatervező által tervezett kortárs hatású székek 

barokkos formavilága némileg ellentmondásba ütközött a pavilon atmoszférájával, ám 

azok átláthatósága révén véletlenül sem alakulhatott ki dominancia a környezetük-

kel szemben, így jelenlétük nem volt zavaró a szelíd eleganciát sugárzó falak közt. 

 A parafrázisként is értelmezhető kiállítási pavilon tervezői közt Kassák Lajos 

éppúgy helyet kapott, mint a stand tényleges építészei. Hiszen a könyvpavilon ter-

ve nem csak inspirálódott és újraértelmezte Kassák művészetét, hanem dinamizált 

téralakításával építészeti többlettartalmat is kölcsönzött az eredeti alapgondolatnak. 

irodalomnak, képzőművészetnek és építészetnek egyetlen provizórikus műben testet 

öltött, frappáns kapcsolata ez.
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clever cONNecTiON
the hungaRian pavilion of the book faiR, 2017, 
fRankfuRt

Hungary was represented at the 2017 Book Fair in a pa-

vilion designed by Paradigma Ariadné architects’ studio 

commissioned by KKM Balassi Institute. The scheme 

had to meet some basic requirements: it has to bear 

references to the oeuvre of Lajos Kassák, an outstand-

ing Hungarian writer, poet and artist, as this year is the 

130th anniversary of his birth and the 50th of his death. 

The architects’ team (Attila Róbert csóka, Szabolcs Mol-

nár, Dávid Smiló) startedto design by considering these 

regards. From a functional aspect, this task meant the 

designing of a spatial system on a 130 m2 floor area, 

including some conference rooms, a communal zone, as 

well as ancillary functions. The realized installation was 

based on a concept inspired by Kassák’s constructivist 

compositions (so-called image-architectures), that may 

be interpreted independently because of their abstract-

ed forms – as designers see it – without their original 

environment as context. In line with the principle thus 

formulated, the horizontal plan was born as a result of a 

collage architecture.
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az organikus társadalomról

szöveg text: miklóssy EndrE

Tisztelettel emlékezve Miklóssy Endrére, aki lapunk szer-
zője, több tematikus Utóirat számunk szerkesztőtársa is 
volt, sokoldalú és igen jelentős urbanisztikai tevékenysége 
mellett szeretnénk felidézni gondolkodásának történelem-
filozófiai vonulatát is, amellyel írásaiban a városok műkö-
désével együtt a társadalom, a demokrácia működését is 
vizsgálja. Az alábbi írás a dr. Kiss István emlékére össze-
állított, A cselekvés állama című kötetben jelent meg az  
Agroinform kiadónál 2006-ban, a kiadó szíves hozzájárulá-
sával közöljük – a szerk.

1891-ben jelent meg a Rerum novarum enciklika, amelyben, hosszú el-

zárkózásából kilépve, a Vatikán először próbált meg reflektálni a modern 

kor társadalmi és gazdasági kérdéseire. Kavart is vihart vele. A radi-

kálisok, a protestánsok, a katolikus reakciósok eltérő alapállásból, de 

egyként támadták. Azután megtámadta az „egyéni szabadság” nevében 

a liberalizmus, amely akkor már az imperializmussal kacérkodván felhá-

borítónak vélte az állam jogának lelkiismereti kétségbe vonását az álta-

lános hadkötelezettség elrendelésére. Furcsa biz ez, de így volt. Végül, 

de nem végsőleg a marxizmus, amely az egyedül üdvözítő osztályharc 

negligálását reakciós fideizmusnak tekintette. és valóban, a két utóbbi 

kifogás jogos: a Rerum novarum a szociális problémák egyezkedéses 

megoldásáról szól. Ebből nőttek ki aztán azok a korporációs elméletek, 

amelyekre inkább kevesebb, mint több joggal a 20. század fasisztoid 

ideológiái hivatkoztak. A korporáció az osztályharc strukturális tagadása, 

ez igaz. Viszont az „osztályharcos” rendszerek is, a hatalom átvétele 

után korporatívvá változtak át, és a „permanens forradalmat” hirdető 

Trockij jégcsákányt kapott a fejébe volt elvtársaitól. és különben valóban 

tévedett, mivel egy társadalmat belső harcra nem lehet alapozni. Az a 

baj, hogy a fasiszta kísérletek olyan módon démonizálódtak a mértékadó 

köztudatban, ahogyan a bolsevista kísérlet nem, holott a lényege ugyan-

az, sőt hazugságnak talán még nagyobb, mivel ideológiailag rejtegeti az 

új uralkodó osztály szociológiai tényét.

Kiss istván egyike a jellegzetes, meghatározatlan gyökerű magyar 

géniuszoknak. igazából véve azt se igen lehet megmondani, hogy a 

Rerum novarum hatott-e rá közvetlenül. Sohasem hivatkozott rá, noha 

jelentékeny egybeeséseket vehetünk észre. Általában is úgy tűnik, hogy 

kevésbé az elmélet, mint inkább a konkrét valóság megfigyelése a kiin-

dulása, és ahol teóriára hivatkozik, ott ez csupán szemléltető eszköz a 

számára. A magyar valóság sanyarú volt, és nemcsak a trianoni ország-

vesztés miatt. Egy feudalizmusra emlékeztető birtokszerkezet és hatalmi 

viszony, jelentékeny nyomorral és hatalmas latens szociális robbanó-

anyaggal. Így azután, amikor az Anschluss következtében Magyarország 

egy pillanat alatt a világpolitika forgatagának a középpontjába került, az 

uralkodó osztály indokolt pánikba esett, de akkorába, hogy hirtelen el-

szánta magát a legfontosabb társadalmi reformokra – miket azonban „kí-

vülről” kívánt elindítani. Az eladdig csupán közigazgatási szakemberként, 

Magyary Zoltán munkatársaként tevékenykedő Kiss istván így keveredett 

a nagypolitikába. Bizottságokat szervezett, szakmai anyagokat készített, 

névadója lett az egész „reform felülről” mozgalomnak, amit a Névte-

len Magyar mozgalmának kereszteltek. De a kegyelmi pillanat elmúlt, a 

mértékadó körök összeszedték magukat, s lefújták a reformot. Csak az 

összegyűlt szakmai anyagot lehetett kiállítani a Táj- és Népkutató intézet 

rendezésében. Ez is jelentős botrányt kavart ugyan, de érdemi célt nem 

ért el, és a spiritus rector, Kiss istván, életre szóló személyes kudarcként 

élte át. „Szívesen szembeköptem volna magam” – mondta, arra utalva, 

hogy a mozgalom kezdeményezésével félrevezette az embereket. Nem 

is tett aztán ehhez hasonlót soha többé. Megmaradt gondolkodónak, 

tanácsadónak, tanítónak – de ezeken a kereteken belül soha semmilyen 

szerepvállalástól nem zárkózott el.

szárszón

Dr. Kiss istván Szárszóra Püski Sándor hívására jött, bár nem volt köze 

a „népi mozgalomhoz”. Azonban, ahogyan Kovács imre megállapította, 

„a baloldalnak nem volt közigazgatási szakembere”, és így eshetett 

őrá a választás, föltehetőleg a néhány évvel azelőtti, Táj- és Népkutató 

intézet-beli kiállítás szervezése miatt. De itt álljunk meg egy szóra. és 

Bibó istván? Ő ugyan akkor még ismeretlen ember volt, viszont Erdei 

Ferencnek ifjúkori jó barátja. Miért nem neki szólt Erdei? Kiss istván 

véleménye szerint attól tarthatott, hogy Bibó belelát majd a kártyákba 

– márpedig a játszma tétje nagy volt. jöjjön inkább az a Magyary-ta-

nítvány, sok vizet biztos nem zavar. Erdei aztán egy képzett szocioló-

gushoz méltó szellemes körképet rajzolt a már láthatóan múlóban lévő 

Horthy-korszak társadalmáról, diszkréten ráragasztott „vörös farok-

kal”, a proletárdiktatúrának, mint egyetlen kiútnak a hangsúlyozásával.  
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Mivelhogy a tudomány más lehetőséget nem enged meg. és itt nem 

is az a fő baj, hogy 50 év után mennyire világossá vált, hová is vitt ez 

az út – hanem az, hogy nem következik Erdei saját elemzéséből se, 

hanem csak úgy hozzá van csapva. A megszállott ember vaksága ez, 

vagy egyszerűen a szociológusi mainstream nézőpont általános táv-

lattalansága? Szabó Lajos és Tábor Béla már 1936-ban megjegyezték 

azt, hogy a szociológia védtelen a marxizmussal szemben, nem képes 

önálló tudományos álláspontot megfogalmazni. A tét pedig azért óriási, 

mivel Erdei előadásában implicite benne van az, hogy nincs magyar 

megoldás. és mivel ez így még a „nemzeti kommunisták” agyát se 

járta meg, fel kellett hívni rá a figyelmüket. Elvégre a „janicsárok nem 

születnek, hanem nevelődnek”. Kiss istván néhány odavetett mondata 

a rendszerproblémáról – nem az volt a témája – ezért sokkal lényege-

sebb diagnózist nyújt. A végrehajtó hatalom – mondja – rátelepült a 

törvényhozóra, elmanipulálja, és fiktívvé teszi a hatalmi ágak megosz-

tását. érdekes különben, ez pontosan megegyezik Bibó helyzetelem-

zésével is, bár akkor még nem is tudtak egymásról. A tennivaló ebből 

leolvasható. A 45 utáni, nem önhibájából oly kérészéletű demokráciánk 

végeredményben erre is indult el. A vita azonban oldalvágányra siklott, 

Németh László és Erdei Ferenc vitájává, és ehhez szólt hozzá azután 

pro és kontra mindenki – holott a valódi, programmeghatározó válasz-

tóvonal Erdei és Kiss istván között húzódott. Ő azonban alig keltett 

érdeklődést. A „polgárok” jobb szerettek beszélni, mint gondolkodni, 

és az egyetlen, aki a zászlót valóban fölvehette volna, Kovács imre, 

sértődötten elvonult. A dolgot a „kommunisták” szagolták csak meg. 

„Ködösít, mert nem a társadalom tiszta fogalmát használja, hanem a 

közösség zavaros fogalmát”, hangzik a szentencia, alkalmasint az „osz-

tályharc” fogalmára sandítva. Erdei röviden elutasította, megérezvén, 

hogy sérti az ő metafizikáját.

Aztán tulajdonképpen Karácsony Sándor volt még, aki szintén ten-

nivalókról – a magyar nevelésről – beszélt, és amellett meghiúsította a 

sejt hatalomátvételét. Kiss istvánnak ez a végeredményben nem is po-

litizáló, hanem szakmai tartalmú előadása kimaradt aztán a Szárszó 83 

dokumentum-emlékkötetből is. jellemző a kor cenzúrájára, hogy a törté-

nelmi dokumentumokat is meghamisította, azt viszont el kell ismernünk, 

hogy kiváló ítélőképességgel. De elsiklott a mondanivalója fölött a 93-

as Szárszó is. Mintha ott se lett volna a nosztalgiarendezvényen. Csak 

Kupa Mihály jegyezte meg, hogy ez volt az egyetlen tartalmas előadás… 

Mivelhogy Kiss istván sohasem állt hordóra. Csupán arról beszélt, hogy 

mit kell tennünk azért, hogy – Németh László emlékezetes metaforáját 

alkalmazva – új-Guinea tényleg a pápuáké legyen. De hát, mi magyarok 

a szöveget már Kossuth Lajos idejében is jobban szerettük…

A szárszói előadás az állam életéről szólt. ismerkedjünk meg vele 

részletesebben.

az állam élete

Első személyes államélménye, mint mondja, „kissé zavaros” volt. Egy 

választási gyűlés úgy mutatja meg az államot, mint valami olyat, amitől 

mindent várunk, és semmit se akarunk adni neki – vagyis a varázsló ar-

chetípusának a képében jelenik meg. „Az állam valójában azonban csak 

az emberi közösségek egyike.” Hogy beszélhessünk róla, ezért a közös-

ség megértésével kell kezdenünk. Az előadás négy fejezetre tagolódik:

• a közösség és alkotóelemei

• a szerves és a szervezett

• a hordától az államig

• a cselekvés állama

Az ember az arisztotelészi klasszikus definíció szerint zoon politikon, 

politizáló lény, és hogy ez megvalósulhasson, ahhoz kapcsolatrendszer kell. 

 A kapcsolatrendszernek négy meghatározó tényezője van:

1. Egy megadott terület, amelynek a fő jellemzője nagyjából az önellátás 

képessége. Ez természetesen nem elszigetelődést jelent, hanem azt, 

hogy az erőforrásait maga képes előállítani.

2. A népesség. Az idő tájt a nemzeti és a faji eszme nagy összeütközé-

sének volt a tanúja a világ. Ő ebben a vitában nem kíván állást foglalni. 

A saját pragmatikus definíciója szerint a népesség arról ismerszik meg, 

hogy „egyként jár az esze”. itt a mi eszünkbe jung kollektív tudatalatti fo-

galma jut, valamint Karácsony Sándor társaslélektana. (Kiss istván katoli-

kus létére is rendkívül nagyra becsülte a református Karácsony Sándort.) 

3. A közösségalakító erő, ami az „észjáráson” keresztül spirituális való-

sággá válik, vagyis olyasmivé, ami a világ dolgait ténylegesen irányítja.

4. A szervezettség, a munkamegosztáson keresztül. Ez tulajdonképpen 

az előző hármat foglalja magába, olyan értelemben, hogy e témakörök-

nek a kapcsolatait belsőleg és egymás között is biztosítja.

„A szerves és a szervezett” közötti különbséget pedig az alábbi, 

egész életművét döntőleg meghatározó módon teszi meg. Analógiaként 

az organizmus kínálkozik, amit már Platón is az emberi társadalom ha-

sonképének tartott. Az organizmus működésének pedig két különböző 

szervező elve van:

• a vegetatív idegrendszer, ami végeredményben az akarattól függetlenül 

működteti az egyes szerveket;

• az akarattól függő idegrendszer, ami tudatosan, tehát megfontolt szán-

dék szerint mozgatja az egész szervezetet.

Beszélgettem egyszer vele az államszervezésről, megjegyezvén, 

hogy a történelem legracionálisabb szervezeti felépítménye a sztálini 

volt. Csak a rendszer egésze volt tébolyult. Mire ő azt a megjegyzést 

tette, hogy – idézem: „a végletekig vitt racionálé átcsap az irracionáléba, 

és a végletekig vitt irracionálé átcsap a racionáléba”.

A dolog megértéséhez egy hosszabb részt kell idéznem a szárszói 

beszédből:

„Ha értékelni akarjuk az egyént és a közösséget, akkor az egyén fel-

tétlenül magasabb rendű kategória, mert az egyénnek van halhatatlan 

lelke, míg a közösségnek nincs. (…) Az individualista liberalizmus téve-

dése, hogy az egyén elsőbbségét elismerte ugyan, de ebből az egyénre 

semmi kötelezőt nem vont le. A nemzeti vagy a nemzetközi kollektivizmus, 

vagy másképpen a fasizmus vagy a bolsevizmus tévedése ott van, hogy a 

közösséget feltétlenül magasabb rendűnek tartja, mint az egyént. (Nota 

bene, Szabó Lajos és Tábor Béla a fasizmusnak elég kevés helyet biz-

tosít a szellemi kórképben, szerintük nem egyéb, mint a marxizmusnak 

egy speciális és időleges formációja – M. E.)

Az igazság nem a harmadik, hanem az egyetlen úté, a keresztény 

szolidarizmusé, amely az ’adjátok meg’ elvénél, továbbá a szociális igaz-

ságosságnál és a felebaráti szeretetnél fogva az egyéni üdvösséget ezek 

megtartásától teszi függővé. Azoknak, akik számára ez idegenül hangzik 

vagy üresen kong, mert saját maguk nem tudják tartalommal megtölteni, 

azt felelem, hogy nálunk ez nem frázis, nem kocsmacégér, hanem át-

élt tartalom. (Nota bene, Kovács imre használta a ’kocsmacégér’ szót 

dühében a ’keresztény nemzeti kurzus’ jellemzésére, és még finom is 

volt, hiszen Szabó Dezső ugyanerre a ’görénykurzus’ szót használta. De 

szerencsétlen szóhasználat volt, mivel a jelenlévő keresztények félreér-

tették, méltánytalan is, hiszen magát a konferenciát is a Soli Deo Gloria 

református ifjúsági szövetség szervezte. Kovács imre mindenesetre az 

ezt követő leintése miatt sértődött meg és vonult ki a konferenciáról – az 

egész magyar közélet nagy veszteségére. Később, már az emigrációban, 

mentegette is magát e kínos, de elvileg tisztázható epizód miatt – M. E.) 

Akik pedig azt mondják, hogy ezzel egyének vagy azok csoportosulásai 

visszaéltek, a válaszom az, hogy ez lehetséges éppen úgy, mint az is, 

hogy a fasizmussal vagy a bolsevizmussal is visszaélnek. A kérdés meg-



UTÓirAT // POST ScRIPTUMxviii. évFoLyam / 97. szám

59

oldása (…) a visszaélők kinyomozása, felelőssé tétele, és maguknak a 

visszaéléseknek a lehető megszüntetése.”

A továbbiakban tesz még egy érdekes megkülönböztetést, szintén 

organikus alapon. (Az organizmus és a társadalom közötti intuitív platóni 

analógiát egyébiránt a termodinamika második főtétele messzemenően 

alátámasztani látszik.) A test anyaga eszerint kétféleképpen tagolódik, 

„élő sejtre” – a funkció hordozójára – és „kötőanyagra” – a kapcsolat 

megteremtőjére. „erdei Ferenc, ha jól emlékszem, társadalmi kötőanyag-

ról beszélt – mondja –, bár nem domborította ki ennek az állománynak 

anyagi és szellemi kettősségét. erre példa anyagi tekintetben a vasút, 

szellemi tekintetben az erkölcsi szabály.” Nos, itt Karácsony Sándor volt 

az, aki nagyot alakított. Felszólalásában a kötőanyag dogmává mere-

vedéséről beszélt, mint a társadalmi szklerózis alapvető tünetéről. El 

is intézte ezzel a szóban forgó dogmát – bár viszont az is igaz, hogy a 

világháborút mégis Sztálin nyerte meg.

A kötőanyag tulajdonképpeni alapja a kollektív tudatalatti, a „mi” él-

mény – mondja Kiss istván a továbbiakban. ismét Bibóval egybehangzó-

an. Aki némi meghatódottsággal, és utalva a délszláv népek antifasiszta 

tevékenységére, írja majd 1947-ben: „népeket nemcsak a közös múlt, 

hanem a közös jövő is összetarthat”. Bibót lehet ugyan naivnak titulálni, 

meg is tette egy polgári politikus, de adott esetben mégis inkább arra 

kéne gondoljunk, hogy bolsevik alapon még egy Tito-képességű politi-

kus se képes népeket tartósan egymás mellé pofozni. A modern állam 

„kenyőcse”, ahogyan Hamvas Béla mondja a Karneválban, a meghami-

sított „mi” élmény.

„A szerves és a szervezett elválása esetében – mondja Kiss istván – 

az újbóli összhangot kétféleképpen lehet biztosítani. Vagy a szervezett 

működést irányítók észlelik a leszakadást és igyekszenek a szakadékot 

áthidalni, vagy pedig a közösség életereje, függetlenül a szervezett tevé-

kenységet irányítóktól, saját módosulásaival, vagy ha tetszik, új szervezeti 

elemek beiktatásával, esetleg az irányítók személyi lecserélésével eszközli 

az áthidalást.”

Eléggé meghökkentő, hogy ebben a tisztán elméleti eszmefuttatás-

ban az utóbbi fél évszázadunk történelmének a csomópontjai – 1945, 

1956, 1990 – maradéktalanul benne foglaltatnak. Eredményeikkel és mu-

lasztásaikkal együtt. Az elmélet nem szükségszerűen „úri huncutság”, 

hanem csak akkor, ha úri huncutok tálalják.

A következő fejezet a modern állam kialakulásáról szól. „Az embe-

riség nem egységes, hanem különböző szintű közösségekből áll.” Ezek 

különféle szintű és mélységű kapcsolatban állnak egymással, szomszéd-

ság stb. Európa politikai fejlődése – középkori előzmények után – az 

angol „dicsőséges forradalomban” (1688) vett új fordulatot, az egyház-

jogban gyökerező parlamentáris pluralizmus létrejöttében. innen ered 

Montesquieu elve a hatalmi ágak elválasztásáról, valamint rousseau 

„természetjog” felfogása a genfi „közvetlen demokrácia” élményéről. itt 

azonban keletkezett egy mindmáig megoldatlan ügymeneti probléma 

is. A képviseleti demokráciában – ami egy Genfnél nagyobb egységnél 

elkerülhetetlen – a törvényhozó testület tanácskozásait permanenssé 

kell tenni, de a helyi ügyek elintézése még ezzel együtt is reménytelenül 

lassúvá válik. A probléma azután úgy oldódik meg, hogy „a törvényhozó 

testület többségi pártja vezető egyéniségei kezébe tették le a végrehajtó 

hatalmat (…), és ez a felparcellázás a minisztériumokban jegecesedik ki”. 

A törvényhozás és a végrehajtás ilyen egysége végeredményképpen épp 

az alapelvet sérti, vagyis a hatalmi ágak elválasztását, és legitimációs 

elvként becsempész egy fölöttébb gyenge dolgot, a „személyes bizal-

mat”. (Ez az irracionális elv messze elmarad mind a „születési előjogtól”, 

mind pedig az idoneitás-alkalmasság elvétől, ami a feudális hatalom két 

szabályozó elve volt. Mindenesetre magyarázat a demokrácia vezető 

politikusi gárdájának jól ismert középszerűségére.)

A dolog eredménye tehát a végrehajtó hatalomnak a minisztériumok-

ra (ezeknek apparátusaira) való felparcellázása. „ezt az állami berendez-

kedést jogállamnak nevezzük, (…), mivel célját a jog eszméjének megva-

lósításában látta. Azonban nem vált be.” Vagy azért, mert megszegték, 

vagy pedig azért, mert betartották, mint például Franciaországban. A 

végrehajtó hatalom így ugyanis magává „az állammá” változik, és az 

elviekben leszögezett jogok elszállanak a platóni ideák világába. „A jog-

állam eszméje dogmatizálódott” – puszta szándék maradt, megvalósító 

stratégia nélkül.

A cselekvés állama úgy jött létre, hogy az ipari forradalom, majd 

főképp a világháborút követő események mind nagyobb feladatot róttak 

az államra. Végül is ez a szervezéstechnikai alapja a bolsevik, fasiszta, 

nemzetiszocialista államoknak – de a más úton járó Amerika problémája 

is hasonló. Óriásira nőtt az állami bürokrácia szerepe. „Az állam kinőtt 

azokból a keretekből, amelyeket számára a 18. és 19. század jogálla-

mának a kialakítása során megállapítottak. Amerikát ugyan kezdetektől 

az igen megfontoltan megállapított strong executive rendszere, vagyis 

a végrehajtásnak a törvényhozástól való függetlenedése jellemezte. Ez 

a törvényhozás alárendelése a politikai exigenciáknak. (Nyilvánvalóan 

katasztrófához vezet, ha nem enyhíti egy stabilizálódott írott jog, mint az 

amerikai alkotmány, vagy ideát a codex Justinianeum – mely esetben a 

néhai császár valósággal törvényhozó Mózest helyettesíti. A római jog 

Európában alapstúdium, mind a mai napig.)

itt a kérdés a következő. Vezethet-e autót egy tíztagú testület? Nyil-

ván nem, és a megoldás, Magyary Zoltán, pontosabban az ő amerikai 

tapasztalatai alapján a „közigazgatási vezérkar”. Kollektív felelősség 

ugyanis nincs, csupán egyéni. Ezért „a végrehajtás mechanizmusát 

irányító egyén a közösségi vélemény kizárólagos kinyilvánítója, amivel 

szemben ellentmondás nincs.” Ez persze igaz, mindnyájan tudjuk, ámde 

illetlenség efféle műhelytitkokat kifecsegni. ilyesmikért mondták azután 

Kiss istvánt „fasisztának” – hiszen ez tiszta Führerprinczip!

Hadd idézzem itt azonban elvi viták helyett az ő legkedveltebb poli-

tikusának, az isten látja mennyire nem fasiszta Winston Churchillnek az 

idevágó mondatát: „Őfelsége parlamentjének mindig igaza van. Feltéve, 

hogy egyetért velem.” és a konklúzió, ami a fentiek után talán bakug-

rásnak látszik: „Az emberi közösség végcélja az egyéni boldogulás. Így 

azt az egyénektől elvonni nem lehet.” Hát ez kétségtelen nem fasiszta 

slogan. Kérdés persze, hogy jutunk el ide? (Megjegyzendő, hogy e kér-

dés megválaszolása, úgy tűnik, Kiss istvánnak is sok évtizedes szellemi 

erőfeszítésébe került – M. E.)

Ám de csak most jön a java. A végrehajtó hatalom a törvényhozás 

embereiből választódik ki, és értelemszerűen önmaga újraválasztására 

törekszik. Ennek két útja van.

• Olyan eredmény, ami a választók előtt önmagában garanciája az új-

raválasztásnak. Persze az ilyesmibe a legjobb esetben is van kockázat. 

Gondoljunk csak arra, hogy bukott meg Churchill a világháború meg-

nyerése után.

• A megszerzett hatalom felhasználása az újabb siker bebiztosítására.

„egyes hatalmi csoportosulások, részint a választások befolyásolásá-

val, részint pedig – most nem a magyar viszonyokról van szó (sic!) egyes 

képviselők megvásárlásával a törvényhozást úgy irányították, ami az ő 

egyéni érdekeiket képviselte.” Ez az egyetlen mondat végeredményben 

többet mond a Horthy-korszakról, mint Erdeinek a mégoly színvonalas 

szociológiai előadása, többet, mivel a lényegre tapint. jómagam gya-

korta hallottam Pista bácsitól ezt a múlt századból származó idézetet: 

„Mert vagynak egyesek, kik a köznek javára töltik degeszre a zsebeiket.” 

Lehet, hogy azóta többesek is vagynak ilyenek…

A dolgok következményei az alábbiak:

• A kormányzat alkalmi pártviszonyoktól függ.
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• A bürokrácia „csak jogszabályt ne sértsek, különben mindent szabad” 

típusú, felelőtlenséggel elegyedett impotenciája.

• A semmit se szabályozó jogalkotási dömping. (Félreértés ne essék, ez 

1943-ban hangzott el…. – M. E.)

A szakértelmet, Magyary Zoltán felfogásának megfelelően a „köz-

igazgatási vezérkar” biztosíthatja. (Ennek a vitájába ne menjünk bele. 

Egy azonban biztos. Nem keveredünk bele a második világháborúba, ha 

lett volna efféle közigazgatási vezérkarunk – M. E.)

„Az állam nagyüzem lett” – összegez Kiss istván. és a jogállamiság 

őrzendő vívmány az önkény ellen. De „szervezési megoldás” kell hoz-

zá. „ez független demokráciától vagy diktatúrától, jobboldaliságtól vagy 

baloldaliságtól, mert egyszerűen nem más, mint értelemszerű szervezési 

megoldás.”

Kétségkívül félreérthető megfogalmazás. Világos, hogy a közigaz-

gatás része az emberi tevékenység „szürke”, tehát jóra is, rosszra is 

használható mágiájának. és ez a mondat, ami e tényt megállapítja, nem 

tartalmaz értékelést a mágia felhasználására… Ami nem jelenti azt, hogy 

ne volna értékrend, csak azt, hogy ez a szervezéstechnikán kívül van. 

„Maga a cél megvalósítani Krisztus királyságát, az igazság és élet király-

ságát, az igazságosság, szeretet és béke királyságát.”

De meg lehet-e ezt valósítani államszervezés útján? és ha nem – ami 

nyilvánvaló –, akkor fölösleges-e az államszervezés? A válasz erre is ta-

gadó. Mert az államszervezés, mint eszköz, nem fölösleges. De tudnunk 

kell mögötte az értéket is – hiszen minek az eszköze máskülönben az 

államszervezés?

és persze, szervezést nem csak az állam igényel. De ez már átvisz 

minket a következő körbe.

Ötven év után

„A 43-as szárszói konferencián elmondottaknak időközi vizsgálataim 

alapján történő továbbfejlesztéseként most is abból indulok ki, hogy ha-

zánk több mint tízmillió állampolgárból álló makroközösségének egyik, a 

közösségi tudattól és akarattól függő megnyilvánulása az állam. A má-

sik, ezektől független megnyilvánulása a társadalom.” Evvel a mondat-

tal kezdte 1993-as szárszói hozzászólását. Van ebben valami megható. 

Mintha el se telt volna közben egy fél évszázad – méghozzá micsoda fél 

évszázad! Mintha csak egy tavaly félbehagyott beszélgetést folytatnánk. 

Beszélgetést arról, hogy mit is kell csinálnunk.

Hát azért történt közben egy s más, mondhatná valaki, és ezt nem 

lehet ugyanott folytatni.

Tényleg nem? Pedig ez a Szárszó mintha éppen ezt próbálta volna 

meg. A hajdani alapkérdést Németh László így öntötte formába: „Kié 

legyen Új-Guinea? Az angoloké vagy a hollandoké? no de miért ne le-

hetne – harmadik útként – lakóié, a pápuáké?” Lőn is erre mindjárt egy 

nagy sivalkodás, fel Simontornyáig egy sűrű roppanás.

A politika így szólt: a Tengely és az Egyesült Hatalmak párharca 

úgyis eldőlt. Ugrálni nem lehet, majd a győztes – sejtjük hogy kicsoda 

– megmondja, mi légyen. S kinek ez nem tetszik, fasiszta az csupán. 

Semmi új nincs ebben a dologban, ilyesformán működött már a tatár-

járás idején is. Lényeg, hogy a győzteshez dörgölődni, akár angol, akár 

holland.

De itt fellépett egyidejűleg a tudományos filozófia is, és ezt a ta-

gadhatatlanul kurvapecérek alkujának tűnő választást a magasztosság 

elméleti palástjába burkolva, szólván: ex oriente lux (vagy helyesebben 

Marx). Ki is alakult a nagy vita arról, hogy mi jő majd Keletről, és mikép-

pen kell várakozni rá. Akkora volt a vita, hogy senki se ért rá arra figyelni, 

hogy miképpen lehetnek új-Guinea a pápuáké?

Közéletünk ősi morbus hungaricusa ez, hogy szeretünk minden a 

hatalomtól várni. Pedig új-Guinea NEM attól lesz a pápuáké, hogy netán 

egy pápuát neveznek ki Nemzetvezetőnek vagy Főtitkárnak, hanem attól, 

hogy a pápua társadalom maga intézi a dolgait. Ami persze többféle 

tényezőtől függhet, a kurszki csata kimenetelétől kezdve a balkáni part-

raszállásig. De nem csupán ezektől.

Szárszót tehát kérdésekkel hagytuk abba:

• a népnek felelős abszolút vezető?

• tanácsadó közigazgatási vezérkar?

• politikasemleges közigazgatás?

• képviseleti demokrácia?

• a jogállam strukturális válsága?

Kiss istván most ezekre keres választ. úgy, hogy a demokrácia fo-

galmát – amihez ragaszkodik – antropológiailag kívánja értelmezni. Se-

gítség és tájékozódási pont ehhez számára a szubszidiaritás elve, amit 

középkori egyházjogi előzmények után a Quadragesimo anno enciklika 

modernizált 1931-ben, és a nyolcvanas évektől az Európai Közösség 

tette társadalomszervező alapelvévé.

A kiindulópontja az, hogy a modern államszervezés alapja, a ha-

talommegosztás elve és a választott többpárti parlament nem azonos 

magával a demokráciával, hanem annak legfeljebb egyik előfeltétele. 

A közhatalom abból keletkezik, hogy az emberek a szuverenitásuk egy 

részéről időlegesen lemondanak, azt átruházzák egy megbízottra, aki ezt 

a hatalmat meghatározott ideig gyakorolja, majd ennek eredményessége 

megmérődik egy következő választáson. A választáson hozott politikai 

döntés azonban mindig sötétbe ugrás, a jövőre kiállított váltó. Így kelet-

kezik végeredményben a zsarnok is, kinek elfajulását a be nem váltott 

ígéretek számonkérésének a megakadályozása idézi elő. Montesquieu a 

központi hatalom megosztásában látja a gyógymódot. De itt szembe ke-

rülünk egy elvi kérdéssel. Ha a „főhatalom” háromfelé oszlik is, és ha ez 

garancia is az egyszemélyi zsarnokság ellen, attól még „főhatalom” ma-

rad. A döntések hosszú sora, amely fölött csupán egy 4–5 évente meg-

ismételt választás jelent kontrollt a szuverén emberek számára, jelenti-e 

egymagában azt, hogy a demokráciában élő emberek sorsuk-jövőjük 

gazdái? Nyilvánvalóan nem, még akkor se, ha a meglévő hatalommal 

való visszaélést ki tudjuk zárni. De lehet-e társadalom a Churchill által 

is megfogalmazott abszolút főhatalom háttérbe szorításával?

Kiss istván új válasza az, hogy igen.

Természettől fogva ugyanis nem az ember fölött transzcendens ma-

gasságban lebegő főhatalom az, ami megoszlik, hanem maga az ember: 

sokféle társulatnak, gyülekezetnek, hagyományközösségnek a tagja, ér-

dekei védelmére másokkal szövetkezik stb. – szóval az életét számos 

és messze nem csupán politikai kötöttség közt tölti. A hatalmi ágak 

megosztásának ez a valódi alapja, hogyha elfogadjuk azt, hogy az em-

beren kívül nincsen transzcendens magasság, hanem csak őbenne és ő 

általa van. „Az egyén magasabb rendű, mert van halhatatlan lelke, míg 

a közösségnek nincsen.” Vegyük hozzá ehhez az 1943-as mondathoz 

a jobb- és baloldali totalitarizmusokat, a maguk közösségre hivatkozó, 

tátott Sátán-szájukkal…

Ez eddig nagyjából teológia. Sőt, anarchista teológia, Kropotkin és 

a Rerum novarum amalgámja – mondhatnánk. De lehet-e rá társadal-

mat-államot szervezni? A lényeg a két Szárszón és a közbenső ötven 

éven át húzódó distinkció, az állam és a társadalom megkülönböztetése 

az emberi szervezet működésének az analógiájára, a „tudatos és nem-

tudatos idegrendszer”, ami a társadalomban megfelel a szerves és a 

szervezett különbségének.

A totalitárius állam ebben az analógiában mindent „tudatos” mű-

ködéssé akar alakítani, az „abszolút tudat” persze ő maga lenne. Az 

emberközösségen belül az egyik baj ezzel az, hogy roppant nehézkes, 

de a fő baj, hogy szét kell rombolnia minden olyan működést, amely 
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nem őtőle függ. Fél évszázad múltán már jól láthatjuk azt, hogy mi jön 

ki ebből. Az ilyen módon felpuffasztott állam mindenesetre leginkább 

az ezópuszi mese békájára emlékeztet. A „szervesnek” efféle megszün-

tetése végül is éppúgy azonos lenne magának az emberi világnak a 

megsemmisülésével, mint ahogy az emberi szervezet is elpusztulna, ha 

minden életfunkciója az agykéreg működésétől függene.

„A szerves és szervezett elválása esetében – mint már idéztük – az 

újbóli összhangot kétféleképpen lehet biztosítani. Vagy a szervezett 

működést irányítók észlelik a leszakadást és igyekszenek a szakadékot 

áthidalni, vagy pedig a közösség életereje függetlenül a szervezett tevé-

kenységet irányítóktól (…) eszközli az áthidalást.” Történelmünket nézve a 

rendi állam polgárivá alakulása 1848-ban az Országgyűlés törvényalkotó 

munkájának eredményeképpen, és a kommunista állam önszervező tár-

sadalommá alakulása 1956-ban a fegyveres felkelés és a munkástaná-

csok eredményeképpen mutatják ezt a kétféle lehetőséget.

Az az állam tehát, ahol a jog nem formalitás, csupán egy olyan 

rendszer eredménye lehet, amely megfelelő, különálló részek szerves 

együttműködéséből alakul ki. Mint mondottuk, ennek az alapja az em-

beri személyiségben rejlő pluralizmus. Aminek a fő típusai, Kiss istván 

tagolásában:

• a lakóhelyi-területi érdekközösségek,

• a gazdasági tevékenységgel kapcsolatos érdekközösségek,

• a kultúra és a tradíció-azonosságnak és kontinuitásának közösségei.

Mindezek lehetnek magánjogi és közjogi természetűek. Ennek meg-

felelően egymástól igen eltérő intézményesült formákat ölthetnek. Lé-

nyeges azonban, hogy a saját ügyeiket valóságosan és érdeksérelem 

nélkül intézhessék. és mivel mindezen szerveződéseknek a végső alanya 

ugyanaz a homogén emberi személyiség, a pluralizmus elvileg kezelhető 

együttműködést eredményez. Minden további nélkül lehet valaki példá-

dul egyszerre városi önkormányzati képviselő, református presbiter és 

vízvezetékszerelő iparos.

Van azonban e rendszer működésének három alapvető feltétele:

• az autonómia,

• a döntési lehetőség,

• az áttekinthetőség.

Az autonómia elve – ami nem tévesztendő össze az autista morállal 

– ma közhelynek tűnik, mégis beszélni kell róla, mivel a lényegét gyak-

ran félreértik. A szó maga azt jelenti, hogy valaki maga alkot törvényt 

önmaga számára – és persze ez nemcsak egyén lehet, hanem közösség 

is. Lényeges összetevője a modern plurális társadalomban az, hogy „get-

tósodásra” hajlamos. Az ember ugyanis nem emésztette meg a modern 

társadalom mozgásaitól egymás mellé sodródott tradíciók sokféleségét. 

Ebből egy nihilista és egy ortodox felfogás következik. A nihilistának a 

lényege minden tradíció értéktelensége – ez az, amit az „idegen – szép” 

szólammal lepleznek, hiszen a rejtett tartalma úgy szól, hogy „az isme-

rős nem szép”, vagyis a saját hagyomány értéktelen. Végeredményben 

persze értéktelen az idegen is, éppen azért, mert hiszen – idegen lévén 

– azt sem tudom, hogy micsoda.

Az ortodox felfogás viszont hajlamos bezárkózni és nemlétezőnek 

tekinteni az idegen tradíciót. A dolog persze nem szükségszerű, sőt az 

elzárkózási hajlam éppenséggel a gyengeség, azaz a belső bizonytalan-

ság jele. Az ortodox katolikus Kiss istván például teljességgel nyitott volt 

olyasmikkel szemben is, mint a tibeti Halottak Könyve. De ezzel itt nem 

foglalkozhatunk részletesebben.

A kétféle eltérő intoleranciával szemben el kellene érnünk legalább 

a középkor toleranciáját, vagyis a gettók békés együttélését. Aminek a 

lényege nem értékközömbösség, hanem türelem.

A döntési lehetőség azt jelenti, hogy ezek a csoportok az állam és a 

társadalom hatalmi eszközei fölött az önmegvalósításukhoz szükséges 

mértékig rendelkezhetnek is. Maga a Parlament se több, mint egyike 

ezen szerveződéseknek, távolról sem az egyetlen vagy az abszolút. Kiss 

istván egyébként szervezéstechnikailag a kétkamarás parlamentet tartja 

megfelelőnek, mivel a nagyjából korporatív elven felépülő érdekcsoportok 

ilyen formában tudják a jogosultságukat megfelelőképpen érvényesíteni. 

 Van egy ide tartozó alapkérdés, ami civilizációnk struktúráját és jö-

vőjét meghatározó súllyal érinti. „A munka szerinti elosztás közgazdasági 

elve, az élőmunkával való takarékoskodás üzemgazdasági elve, a termé-

szeti környezettel való rablógazdálkodás, végül a háztartási munkának 

a munka szerinti elosztásból való kizárása következtében a természetes 

környezetet és a munkaerőt szűkítetten termeljük újjá.” A nehézségeknek 

legalábbis az enyhítése azonban lehetséges, hogyha a közcélú munkák 

értelmezését és alkalmazási körét jelentősen kibővítjük, és hogyha fékez-

ni tudjuk a környezet számára okozott károknak az externalitásként való 

kezelését. De ezek csak „társadalmi ügyként” valósulhatnak meg – itt 

van a jelentősége a társadalom érdekcsoportok szerinti megszervező-

désének. Az állam pedig támogatást kell nyújtson ehhez. Ez egyébként 

magának a szubszidiaritásnak a lefektetett alapelve is. A megvalósítás 

azonban igen komoly szervezési és információs munkát igényel.

Az áttekinthetőség Kiss istvánnál a racionálisan szervezett egysé-

ges közigazgatásban valósulhat meg. Szakmai életművének egyébiránt 

ez a gerince, és szomorúan jellemző miránk, magyarokra, hogy más-

ban, mint az éppen aktuális közigazgatási rendszer bírálatában, soha 

nem nyilvánulhatott meg. A legújabb fejleményt illetően maró gúnnyal 

nyilatkozott mindig az 1990 utáni „egyszintű közigazgatásról”. („Ope-

rát Nemesmedvesnek!” – szokta volt harsogni.) Sokat tett különben az 

áttekinthető rendszer elméleti megalapozásért. Posztumusz könyve, A 

településegyüttesek vizsgálata és egybevetésük módszertana ennek az 

informatikai összefüggéseiről szól. Meghatározó fontosságú szintnek 

egyébként, csakúgy, mint hajdani kedves szakmai beszélgetőtársa, Bibó 

istván, a „kistáji szerveződést” tartotta.

és megoldást semmi mástól, mint az önmagát megszervező társa-

dalomtól nem várt. itt visszatértünk oda, ahonnan elindultunk, az ember-

hez, aki – mint Karácsony Sándor mondja – embertárs-kereső mivoltában 

érheti el saját magát is.

Amit a közigazgatás szakembere itt tehet, az a szervezési kérdések 

tisztázása. Az ezzel kapcsolatos feladatokat és összefüggéseket elég 

világosan hagyta ránk.

Csinálni kell.

OrGANic SOcieTY
_

Remembering endre Miklóssy, we would like to commemorate his highly 

significant and versatile works in urbanism as well as his history philosoph-

ical interests, especially his writings surveying and analyzing the workings 

of towns and cities as well as those of society and democracy as such. 

The essay below was published in a volume in 2006 titled The State of 

Action, which was compiled to honour the memory of István Kiss.
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a tEmplom mEgtisztítása
tEmplomok alakváltozásai és mEgújításuk értElmEzésE a BiBlia1 alapján

szöveg text: schnEllEr istván

A keresztény templom ősformája annak a jeruzsálemi ház-
nak a felső szobája, ahol Jézus a zsidó Húsvét ünnepe előtt 
a feláldozott pászkabárányt az utolsó vacsora alkalmával 
elfogyasztotta. A keresztény kultusz csúcspontja az utolsó 
vacsora, vagy más néven az eucharisztia (hálaadás) meg-
ismétlése. Ez pedig Jézus Krisztus testének és vérének 
elfogyasztása kenyér és bor formájában, a tanítványi kö-
zösségben, a gyülekezetben. Ez az együttléti forma a ko-
rábbi kultuszoknak és az azoknak helyet adó templomoknak, 
templomkerületeknek a radikális átértelmezését jelentette.

A templom átértelmezésének radikális mivoltát abból az evangéliumi 

helyből érthetjük meg, amelyikben jézus korbáccsal megtisztítja a jeru-

zsálemi templomot. Ez az esemény mind a négy evangéliumban szerepel, 

s ez az egyetlen, amikor – a különben szelídséget és megbocsátást hir-

dető – jézus indulatból cselekszik és erőt alkalmaz. A jelenetet legrész-

letesebben jános evangéliuma írja le, a történet az evangélium elején 

szerepel, jézus bemutatkozását képszerűen ábrázolva. A másik három 

evangéliumban jézus földi működésének záró fejezetét bevezetve, a 

jeruzsálemi bevonulás, az elítéltetés előtti történet. A négy evangélium 

azért helyez ilyen nagy súlyt az eseményre, mivel jézus Krisztusnak az 

események logikáját követve elsősorban azért kellett meghalnia, mert 

relativizálta, sőt alkalmasint hatályon kívül helyezte a vallási kultuszt, a 

szokásokat, a hagyományokat, a szentnek tartott időpontokat és helye-

ket. Az sem véletlen, hogy amint Márk evangéliuma írja, a jézus elítélését 

lefolytató eljárásban a hamis tanúk így nyilatkoztak: „Mi hallottuk amikor 

ezt mondta: Én lerombolom a kézzel alkotott templomot, és három nap 

alatt mást építek, olyat, amit nem emberi kéz alkotott.” Ez tehát lényeges 

része volt az eljárásnak, sőt valószínűsíthetően az ítéletnek is, hiszen jé-

zus nemcsak megtörte a szombatot, hanem a zsidók legszentebb helyét 

is relativizálta. Nem véletlen, hogy az elítéléshez vezető tárgyaláson a 

hamis tanúk vallomásaiból ezeket a sorokat jegyzik fel: „lerombolom ezt 

a templomot”. A vallásos ember szemében mindennél súlyosabb vétek a 

szent idő – a zsidóknál a szombat – és a szent hely relativizálása. 

Mindenesetre a templom megtisztítását leíró történetekben az is lát-

szik, hogy az evangéliumok nem kronologikus történeti elbeszélések, 

hanem bemutatások, megjelenítések és értelmezések. Ez pedig bennün-

ket is arra hív, hogy megértsük az olvasottakat. A történet ékes példája 

annak, hogy a Bibliát több síkon kell értelmezni, sőt annak bizonyítéka, 

hogy csakis ezen a módon lehet megérteni. A templomról elmondottak 

nemcsak több síkon értelmezhetők, hanem jános evangéliumában, sőt 

a jelenések könyvében is meghatározó jelentőséget kapnak. Ez pedig 

lehetővé teszi számunkra, hogy ne csak a közösség szent helyeit, hanem 

életünk szent alkalmait és helyeit, sőt saját életünk eseményeit is meg-

próbáljuk többféle nézetben is értelmezni, újraértelmezni.

A szövegnek van egy történeti, elbeszélő jelentésrétege. Valami 

történik, aminek vannak előzményei, következményei. Van jól leírható 

konkrét oka, indítéka. Ehhez meg kell ismernünk az akkori szokásokat, 

viselkedésmódokat, mértékeket stb. Mindezeket a számos evangéliumi 

kommentárból2 megérthetjük. Az ünnepre sok, a diaszpórában és vidé-

ken élő zsidó zarándokol jeruzsálembe, ahol templomadót akar befizetni 

és áldozati állatot vásárolni. Ehhez hibátlan állatra és tiszta, azaz helyi 

pénzre volt szüksége. Ezek beszerzése a templomkörzetben volt lehet-

séges, mert ott árultak hibátlan állatokat. Mindettől volt zajos, zsúfolt a 

templom előudvara. jézus azzal vádolja kortársait, hogy a templomot, 

isten házát kereskedők házává tették.3 Pedig igazából annyi történt, 

hogy a lényeg az igaz imádás helyett az áldozati előírásai betartásának 

biztosítása lett a fontos, és jézus felháborodása elsősorban ennek szólt. 

itt jézus egy olyan ószövetségi előzményre támaszkodhat, amely már a 

prófétáknál megjelenik. Ha visszatekintünk, már az 50. zsoltár megkér-

dőjelezi az áldozat fontosságát, amikor így ír: „nem feddlek meg véres 

áldozataidért, sem állandóan előttem lévő áldozataidért… (de) … eszem-e 

a bakok húsát, iszom-e a bakok vérét? Hálaadással áldozzál az Istennek!” 

Hálát adni pedig véres áldozat nélkül is lehet. Ennek a jelentésrétegnek 

a megfejtése azonban nem elég.

A másik jelentésréteg a szöveg időbeli és térbeli kontextusa az evan-

géliumok és a Biblia egészének a tükrében. jános az evangéliuma elejé-

re teszi a jelenetet – egyes értelmezők szerint azért, hogy jézus kettős 

természetét, a kedves segítőt (kánai menyegző) és a szigorú ítélőt (a 

templomot megtisztító), mint névjegyet rögtön az olvasó elé állítsa. A 

többiek (Máté, Márk és Lukács) a jeruzsálemi bevonuláshoz kötik. Az 

mindenesetre látszik, hogy itt valami nagyon fontos történik, és már a 

kortársak is jelként értelmezik.

A történetek egymásra következése mellett érdemes kitekinteni az 

egész Biblia kontextusában való értelmezésre is. Azt látjuk, hogy – amint 

az előbb már jeleztük – jézus a kultusz egészét relativizálja. Nemcsak itt, 

hanem például a templomtisztítás után nem sokkal – jános evangéliuma 

4. fejezetében – a szamáriai asszonyról szóló történetben. Az asszony 

azt kérdezi, hol van az a hely, ahol istent imádni kell. jézus válasza: az 

imádás nem helyhez kötött, és eljön az idő, amikor sem jeruzsálemben, 

sem a Gerazim hegyén – azaz az akkor legszentebb kultuszhelyeken – 

nem fogják imádni az Urat, hanem lélekben és igazságban.

Az újszövetség egészét tekintve nemcsak a templom helye és térbeli 

rendje változhat meg, hanem a jövőben végső soron a templom maga 

is fölöslegessé válhat. jános jelenései felé előretekintve, ezt olvassuk 

a mennyei jeruzsálemről: „nem láttam templomot a városban, mert az 

Úr, a mindenható Isten és a Bárány annak temploma.”4 itt valami nagyon 

radikális előremutatás történik: az isten városában, azaz az igazi egy-

házban, a mennyből alászállott jeruzsálemben már nem lesz szükség 

templomra, azaz elkülönített kultuszhelyre, mert maga isten és jézus 

Krisztus, azaz a másik helyen történő értelmezés szerint a hívők közös-

sége a templom.

A harmadik jelentésréteg a jel-mutatás, hiszen már az ott jelenlévő 

zsidók is azt kérdezik, hogy „Milyen jelt mutatsz nekünk, amelynek alap-

ján ezeket teszed?” (ján. 2, 18) jézus itt folytatja a jelet mutató próféták 

tevékenységét. jeremiás próféta nem csak szóval, hanem jelmutatással 

is figyelmezteti izrael közösségét arra, hogy térjen meg, mert különben 

elpusztulnak. Ezt mondja az úr a prófétának: „ezután törd össze a korsót 
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azoknak a férfiaknak szeme láttára, akik veled mentek és mondd meg 

nekik, hogy így szól a Seregek Ura. Úgy összetöröm ezt a népet és ezt 

a várost, ahogyan összetörik a cserépedényt, úgyhogy nem lehet többé 

éppé tenni.”5 Vagy felidézhetjük Hóseás próféta történetét, akinek azt 

parancsolja az úr, hogy a népet hűtlenségére azzal ébressze rá, hogy 

parázna nőt vegyen feleségül : „Menj, végy feleségül egy parázna nőt, 

és legyenek gyermekeid a paráznától. Mert rútul paráználkodik ez az or-

szág, hátat fordít az Úrnak.”6 A hűtlenség elsődleges jele az igazság és 

az igazságosság ismeretének hiánya, a gőg és a lopás, s csak ezután 

jön a bálványáldozat vétke.

jézus jelmutatásának hord-

ereje abban nyilvánul meg, hogy 

magára a templomra, a templomi 

kultuszra és az épületre egyaránt 

vonatkozik. A jel fontosságának 

megértéséhez meg kell értenünk 

a templom jelentését és annak 

változásait a zsidóság és a kez-

deti kereszténység életében. itt 

az áldozat és a kultusz átalaku-

lását, sőt a kereszténység ere-

deti szembenállását mindenféle 

áldozati állat elfogyasztásával kell 

szemügyre vennünk. A kultusz 

központjában az áldozat állt. Ami a 

véres áldozati kultuszt illeti, jézus 

az áldozati állatokat árulókat és az 

ahhoz szükséges pénzeszközöket 

átváltókat űzi ki a templomból. 

Tehát nem egyszerűen oda nem 

való árusokat, kereskedőket. A 

kultuszhely tisztasági fokozato-

kat meghatározó beosztása, a 

különböző embereket befogadó 

beengedő udvarok sorának elvá-

lasztó szerepe pedig azáltal válik 

megkérdőjelezhetővé, hogy jézus 

tudatosan együtt eszik bűnösök-

kel, asszonyokkal, más népből 

valókkal, és lebontja közöttük lévő 

válaszfalakat. Egészen nyilvánva-

ló, hogy a körülötte állók is jelként 

értelmezték azt, amit tett, hiszen 

a templomőrség nem avatkozott 

be. Ma nyilván hívnák a biztonsági 

őröket vagy a rendőrséget. 

A botrány nagyságához először meg kell értenünk a templom jelen-

tését, jelentőségét. Tulajdonképpen legalább három templomról kell be-

szélnünk: a salamoni, az ezsdrási (a babiloni fogság utáni) és a heródesi 

(jézus idejében álló) templomról. Azon kívül, hogy mindegyiket lerom-

bolták, átépítették és ennek következtében jelentősen meg is változott, 

korszakonként más és más jelentése volt. Dávid csak a honfoglalás után 

jóval hódítja meg jeruzsálemet (ahol a név tartalmazza Salem kánaáni 

isten nevét) és centralizálja ide a kultuszt és a hatalmat. „Dávid Jeruzsá-

leme egy olyan ország legfontosabb szentélyévé vált, amelynek területén 

még számos egyéb helyen (Gilgál, Silo, Bétel) tisztelték az örökkévalót. 

A királyként Jeruzsálemben trónoló YHWH alakjának megformálásban ko-

moly szerep jutott a Dávid előtti jeruzsálemi templom teológiájának” – írja 

Kőszeghy Miklós Dávid c. könyvében.7 A dávidi kultuszkoncentráció és 

a salamoni templomépítés dicsősége a királyi székhely központivá válá-

sát tükrözi. Persze a templomot nem Dávid, csak fia, Salamon építi föl. 

Erről a templomról, bár ideájában szinte máig él, nem tudunk sokat, és a 

régészeti ásatások jelenlegi tilalma miatt nem is fogunk tudni. Kísérletek 

történtek a leírások alapján a rekonstrukciójára. A templomot a babiloni 

fogságba vitel idején lerombolták, majd Kr. e. 515 körül, a fogságból 

való visszatérés, a nép szimbolikus újjászületéseként építették újjá. Ez 

az úgynevezett ezsdrási vagy zorobábeli templom. 

Szólnunk kell a babiloni fogság prófétájáról, Ezékielről, aki látomá-

sában részletesen leír egy templomot, amely azonban csak ideájában 

létezett, de még így is ihletője volt még a reneszánsz alkotóinak is. Az 

Ezékiel  látomásában szereplő 

templom mennyei tervezés ered-

ménye, amely erkölcsi példázat-

ként szolgál izrael háza számára. 

Az elképzelt és vágyott istennek 

szentelt hely kivetítése ez, ahol az 

új izrael képét festi meg. Ezt az 

izraelt úgy értelmezi, mint szent 

gyülekezetet, amely elkülönül a 

többi néptől és a középpontban 

álló templom köré gyűlik. Az el-

képzelés nagyban hatott a későbbi 

keresztény templomok kialakításá-

ra.8 „A száműzetésben megálmo-

dott ezen látomás uralkodó pél-

dává vált a keresztények számára, 

mint a mennyei Templom ideája, 

és Istennek az arányok kimérésé-

re vonatkozó parancsát követve a 

középkori és reneszánsz európa 

építészeti látnokai ezékiel templo-

mának modellje alapján tervezték 

épületeiket”9 – írja Kőszeghy. 

A Makkabeus-felkelés10 során 

a beszennyezett templom újra-

szenteléséhez köthető csoda, a 

Hanuka ünnepével egy meghatá-

rozó, bibliai hagyománytól függet-

len eredetű ünneppé vált a zsidó-

ság számára. Az újraszenteléshez 

szükséges olaj csak egy napra lett 

volna elegendő, de a csoda folytán 

8 napig égett – amíg a szükséges 

olaj meg nem érkezett. 

A heródesi templom az utolsó 

láncszem ebben a sorban. Előz-

ményei közé tartozik, hogy a Kr. e. 4-2. századig tartó időszakban a 

júdeai és diaszpórában élő zsidók száma megnövekedett, és az egy 

isten, az egy Tóra, az egy Templom ideológiai pillérei meghatározóvá 

váltak a nemzeti identitástudatban. A heródesi templom az ókori világ 

egyik legnagyobb csodája volt. A zsidókat megnyerni akaró király úgy 

terveztette, hogy a római Birodalom egyik legnagyobb épülete legyen. 

Lebontatta a fogság utáni zorobábeli templomot, és annak helyére, a he-

lyet hatalmasan megnagyobbítva építtette meg a templomkerületet és a 

templomot. A hatalmas kőfalakkal körülvett templomkerület nagyságára 

jellemző, hogy 12 futballpályányi területen helyezkedett el. A kerületet 

körülvevő kőfal méreteire jellemző, hogy legkisebb kövei 2-5 tonna sú-

lyúak voltak, míg a legnagyobb elérte a 400 tonnát. Ehhez a falszerkezet-

hez hasonlót nem lehetett találni a római Birodalomban. Főkapuja 35 m 

magas volt. Hatalmas udvarok tagolták a templomhoz illetve annak szen-

sAlAmon jeruzsálemi TemPlománAk AlAPrAjz rekonsTrukciójA
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télyéhez vezető utat. Az udvarok 

nemcsak a mozgásokat tagolták, 

hanem a hívőket és zarándokokat 

tisztasági csoportokra osztották. 

A pogányok udvarába minden-

ki bemehetett, aki az egy istent 

imádta. A nők udvara a zsidók 

számára volt fenntartva, míg az 

izrael udvara nevű férfiak udvara 

utáni papi udvarba és a szentélybe 

csak a papok léphettek, s a szen-

tek szentjébe csak a főpap, évente 

egyszer, hogy kimondja a nevet. 

 A méretek mellett az istennel 

kapcsolatot teremtő tevékenység, 

az áldozat volt a legfontosabb.

Az áldozat, vagy áldozatbemu-

tatás (latinul: sacrificium) az isten-

tisztelet legnagyobb cselekménye, 

amellyel egy áldozati tárgyat teljes 

egészében istennek ad az ember. 

Gyökere az a fölismerés, amellyel 

az ember az önmagára eszmélés-

ben megéli végességét, függését, bűnösségét, és vele transzcendens 

igényeit, sőt azt is, hogy az istenség hívja, megszólítja, felelősségre 

vonja. Ugyanakkor tudja, hogy az istenséggel való kapcsolatnak, pár-

beszédnek kifejezést kell adnia, és ezt csak emberi tettekkel és jelké-

pekkel teheti, az odaadásnak testet kell ölteni. Amennyire vissza lehet 

tekinteni az emberiség történetében, mindenütt találkozunk áldozatokkal, 

az áldozatok ennek az alapvető élménynek a kifejezései. Az ajándékot 

meghatározott szertartás viszi át a profánból a szent világába.

Az áldozás fizikai formájára jellemző, hogy a zsidó húsvét ünnepén 

rendkívüli szag, bűz, füst és állati ürülékszag és állati sikoly hatotta át a 

templomot. „Az állatok százainak leölésének lármája és szaga, megnyú-

zásuk és megsütésük, a belsőségek, a csontok és az ürülék maradványa 

a templom arany fénylő kőfaláról visszaverődő szemkápráztató fényben 

komolyan megterhelték az érzékeket.”11 

A véres áldozatok tiszta megtért élet helyett való centrumba állításá-

nak kritikája ugyanakkor megjelenik a prófétáknál is. „Mit kezdjek a sok 

véres áldozattal? –mondja az Úr. elegem van az égőáldozati kosokból, a 

hízott marhák kövérjéből! A bikák, bárányok és bakok vérében nem telik 

kedvem” – hívja a népet belső megfordulásra már ézsaiás próféta is. 

A központi nemzeti áldozóhely megszűntével a zsidóság is megte-

remtette a zsinagógák rendszerére épülő új isten tiszteleti helyeit, ahol 

imádkozással, szövegmagyarázattal és tanulással folytatták az istennel 

való kapcsolat ápolását.

Az áldozatok bemutatása tehát – ahogy a Mediterráneum más val-

lásaiban, legyen az görög, római, egyiptomi vagy keleti vallás, a zsidók 

esetében is – az istenséggel való kapcsolattartás legfőbb formája volt. 

A templom pusztulása után és a kereszténység megszületésekor ezt a 

kapcsolattartást kellett újra értelmezni. Nem véletlen ugyanakkor, hogy a 

születőben lévő kereszténység legfontosabb szereplői még a mártírom-

ság árán is elhatárolódtak az áldozati hús evésétől, számukra egyetlen 

áldozat, Krisztus áldozata létezett. 

A templom kezdetben a jézusi intésnek megfelelően az imádság háza 

lett, ahol az igehirdetés mellett a közös étkezéssel az utolsó vacsorára emlé-

keztek. A templom a külsőben elhelyezett áldozati oltár felé fordulás helyett, 

a befelé fordulás helye lett. A későbbiekben a kereszténységben is visszatért 

ugyan a salamoni templom dicsősége megismétlésének vágya, azonban ez – 

ahogy majd látni fogjuk – ugyanúgy a hatalmi központ identitásához kötődik. 

 itt érkeztünk el a Biblia értelmezés negyedik rétegéig, a spirituá-

lis jelentés megfejtéséig. Ebben Eckhart mester egy prédikációja12 van 

segítségünkre. Eckhart mester a templom megtisztításának történetét 

teljes egészében az emberi lélekre alkalmazza. Ebben Pál apostolra tá-

maszkodik, aki szerint a gyülekezet isten temploma: „Hogyan fér össze 

Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Istennek temploma va-

gyunk, ahogyan az Isten mondta: Közöttük fogok lakni és járni…”13 Sőt 

Pál szerint maga az ember a templom: „nem tudjátok, hogy ti az Isten 

temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik?”14 Eckhart mester 

tehát kiindulhat abból, hogy a lélek az isten temploma, ahonnan min-

denfajta kereskedői attitűdnek el kell tűnnie, ha istennel kapcsolatba 

akarunk kerülni. Nemcsak az áldozati állatokat, a pénzváltók zaját, ha-

nem a lelkünkbe behatoló zajokat is el kell hallgattatnunk. A zajok egy 

része külső, ami gyakorlással eltüntethető, a másik része azonban belső, 

ami saját „kereskedői szemléletünk” következménye. Ugyanis Eckhart 

szerint mindenki, aki imájával, böjtölésével, és egyéb jócselekedeteivel 

valamit kapni akar istentől, igazából kereskedő szemlélettel bír. Ezért 

kell mindezt a templomból kiűzni. 

Eckhart azonban nem elégszik meg ennyivel. Azt mondja, hogy ha 

mindezeket kiűztük, még mindig marad valami, amitől meg kell szabadul-

nunk, s ez a saját énünk. Ha isten szavát, jézus beszédét hallani akarjuk, 

a templomot üresen kell tartani. isten nem tűr meg maga mellett mást. 

Csak akkor szólal meg, ha a templomunk, azaz a lelkünk üres. 

A fentiekből talán már látszik a keresztény templom ambivalens jel-

lege. Egyszerre kultuszhely, a liturgiának és a gyülekezet együttlétének 

helye, de újra és újra meg kell tisztítani, hogy ne legyen a bálványimádás 

helye, sőt maga a bálvány. A templom tehát tér, teret adó épület és 

ugyanakkor bálványosodásra hajlamos, kötötté váló épített forma. Ter-

mészetesen itt bálványosodásról csak nagyon átvitt értelemben beszél-

hetünk. A bálvány istenszobor, s a templom elsősorban tér, amelynek 

használata bármilyen kötött is, szabadságot rejt magában. Bálvánnyá 

válhat ugyanakkor az élő szó rendjének betű szerint való alkalmazása, 

az olyan épület, amely könnyen maga válhat az imádat tárgyává, ahe-

lyett, hogy az istenre mutató imádság háza lenne. Egy nép számára 

identitásának őrzője, a ragaszkodás tárgya lehet, de mégis folyamatosan 

megújítandó, megtisztítandó hely.

A templom fizikai megjelenése reprezentatív szerepének elutasítása 

chrisTiAn vAn ADrichom: jeruzsálem és környéke kriszTus szüleTése iDején, 1585
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THe cleANSiNG OF THe cHurcH
the foRmal changes of chuRches and the inteRpRetation of 
theiR Renovations based on the bible

The archetypal form of the christian church is that of the upper room 

of the house in Jerusalem in which Jesus sacrificed the paschal lamb 

before the Jewish easter festival and consumed it on the last supper. 

The repetition of the last supper, or thanksgiving (eucharist) is the climax 

of the christian cult. It actually means the consumption of the body and 

blood of Jesus christ both in the community of the apprentices and the 

congregation. This form of togetherness and belongingness meant a radi-

cal reinterpretation of the former cults, as well as the churches and the 

administrative units of the religious communities.

——
1 A templom megtisztítása jános evangéliuma szerint (jános 2, 13-23), párhuzamos helyek:
 Máté 21, 12-17; Márk 11, 15-19, Lukács 19, 45-48.
2 lásd pl. Gyökössy Endre: jános evangéliuma. Örökségünk kiadó, 1999
3 „…ne tegyétek az én Atyám házát kalmárkodás házává!” (jános 2, 16.)
4 ján. jel. 21, 22.
5 jer. 19, 10
6 Hóseás 1, 2
7 Kőszeghy Miklós: Dávid. új Mandátum kiadó, Budapest, 2001
8 Simon Goldhill: A jeruzsálemi templom c. könyve nyomán, lásd Kőszeghy, i. m. 50-52. o.
9 Kőszeghy, i. m. 52. o.
10 Kr. e. 168-167. A hellenizmust terjesztő uralkodó, iV. Antiokhosz a templomot Zeusznak
 szentelte, a felkelés emiatt robbant ki.
11 Kőszeghy, i. m.
12 Eckhart mester: A lélek templomában kereskedőkről, in. M.E. 15 német beszéd, Kráter kiadó,
 2000. ford. Schneller istván
13 Pál második levele a Korinthusiakhoz 6, 16.
14 Pál első levele a Korinthusiakhoz 3, 16.
15 Kádár – Németh – Tompos: A Hagia Sophia. Képzőművészeti kiadó, 1987. 21. o.
16 Szentkirályi Zoltán: Az építészet világtörténete, Képzőművészeti Alap kiadója, 1980
17 Karl Heussi: Az egyháztörténet kézikönyve, Osiris, 2000, 291-292. o.
18 A szóhasználatot abban az értelemben értem, ahogy Kunszt György használja: Kunszt György
 – Klein rudolf: Peter Eisenman. A dekonstruktivizmustól a foldingig. 
 Akadémiai kiadó, 1999. 111-113. o.

a kereszténységben sem tartott sokáig. A konstantinápolyi Hagia Sophia 

konstantinápolyi Kr. u. 530 körüli újjáépítése egyértelműen a központi 

hatalom reprezentációjaként készült el óriási méreteiben. Készítői öt-

vözték az egykori római paloták és thermák technikáját az ókeresztény 

építészeti hagyományokkal. Amikor a templom készen lett, justinianus 

császár állítólag kijelentette: „Salamon, felülmúltalak téged.”15 Bár a 

középkor hatalmas katedrálisai deklaráltan isten dicsőségére épültek, 

mecénásaik és építtető városaik dicsősége legalább olyan fontos volt. 

Semmiképpen sem véletlen ez a vágy, hiszen a templom, ahogyan min-

den szent hely, egy szent történetre való emlékezés helye, tehát jó ér-

telemben vett emlékmű. Ezen túlmenően isten földi lakóhelye, akinek 

tulajdonképpeni otthona maga a világegyetem, ezért a templom a mak-

rokozmosz modellje is.

Folytathatnánk a sort a szakrális helyek többrétű jelentéseivel, de 

egyértelmű, hogy jézus evangéliuma fordulatot jelentett ebben is. Ennek 

lényege, hogy isten országa az emberek között van, sőt ő az emberi 

lelket választja lakóhelyéül. A probléma az, hogy az emberi léleknek 

mindig is szüksége van közvetítőkre, szimbólumokra, szimbolikus te-

rekre, templomokra.

Bizonyára az sem véletlen, hogy a vallási megújulás mozgalmai a 

templom megtisztításának, egyszerűsítésének oly nagy teret szenteltek. 

Példaként magunk elé idézhetjük a cisztercita megújulás időszakát. A 

szerzetesség megújítását kitűző rend „...a reformátorok puritán szigorával 

száműzött a közösség életéből minden evilági hívságot… Templomaikból 

kitiltották az ábrázoló művészetet, a faragott díszítést, a látvány szépsé-

gével a szemet is gyönyörködtető, gazdagon alakított szentélyt, kívülről 

a tornyot...” írja Szentkirályi Zoltán.16

Nem véletlen, hogy a lutheri reformációt kirobbantó szikra éppen 

a fényűző templomok építésével függött össze. Az összeütközés azon 

a ponton következett be, ahol a legdrasztikusabban mutatkozott meg, 

miként tették az egyház vezetői a vallást külsőséggé, a szent ügyet alá-

valósággá: a búcsú gyakorlatában. 1506-ban ii. Gyula pápa a római 

Szent Péter templom újjáépítésére jubileumi búcsút hirdetett, amelyet 

1514-ben X. Leó megújított.”17 A búcsú az isten által elrendelt tisztítótűz-

beli büntetések elengedését jelentette, amelyet a 12. századtól kezdve 

pénzen is meg lehetett váltani, s a búcsú a pápai kúria fontos bevételi 

forrásává vált. A templom így vált közvetve a kereskedés színhelyévé, et-

től kellett újra és újra megtisztítani. 

     Lehet e ezt a gondolatot foly-

tatva a modern építészet általában 

is tisztaságra törekvő folyamatát 

a modern templomépítészetben 

a templom bálványtalanításának18 

folyamatában, a hely megtisztí-

tására való törekvésnek tartani? 

Feltevésem szerint igen, de ezt 

a folyamatot a modern művészet 

kialakulásának történetébe kell 

ágyazni. A folyamatot Hans Sedl-

mayer interpretációja nyomán a 

modernizmus kialakulásának gyö-

kereiben is meg kell keresnünk. 

E koncepció szerint a moderniz-

mus nem csak a kötött formákat 

helyettesítette az áramló térrel és 

megannyi axiómájával, hanem meg 

akarta valósítani a semmi másra 

nem utaló, önreferenciális építé-

szetet. Tehát mindenfajta más-

ra való utalást, azaz a jelentést 

akarta kiküszöbölni. A semmi, az üresség középpontba állítása jellemzi. 

A tiszta művészetre való törekvés, a művészeti ágak önállósodása, az 

absztrakt művészet térhódítása párhuzamos volt egy vallásos életérzés 

megújulásával, a misztika térhódításával. 

Talán innen is látható, hogy a csend, az üresség miért válik olyan 

fontossá a templomépítészet megújító kísérleteiben.

ciszTerci APáTsági TemPlom, bélAPáTFAlvA, 1232 k. FoTó: schneller isTván
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dEsign
a fogalom Evolúciója a posztindusztriális korBan

szöveg text: szilágyi B. andrás

Ha a design/dizájn fogalmát vizsgáljuk a magyar művészeti 
közbeszédben, azt láthatjuk, hogy megjelenését követően 
úgy idomult a magyar helyesírás szabályaihoz, hogy tulajdon-
képp teljes értelmezési spektrumát még le se fordítottuk.

Fogalmainkat viták, szakmai konfliktusok, tudományos értelmezési el-

lentétek, ideológiai konnotációk és az ezek feloldásából eredő konszen-

zusok alakították. Talán kezdetben, mintegy fél évszázaddal ezelőtt ké-

nyelmesnek tűnhetett úgymond készen átvenni a design/dizájn fogalmát, 

de ez a dinamikus fogalom akkor egész mást jelentett, mint ma. Ha az 

ipari formatervezés az industrial design fordítása volt, el kell kezdeni 

gondolkozni a postindustrial design fogalmának körvonalain.

A fogalom tartalmának rögzítése semmiképp sem célravezető. A szi-

gorúan vett ipari formatervezés, azon belül is a tárgyalkotás jelentése 

mindenképp átalakulni látszik a posztindusztriális korban. Ha azt keres-

sük, hogy milyen lépcsőkön jutottunk el a mai értelmezésekhez, talán 

újra érdemes lehet kezünkbe venni Vadas józsef egy korai, 1979-es 

munkájának fő gondolatmenetét.1 

A 19. század végén, a (második) ipari forradalommal párhuzamosan 

alakultak ki a mai diskurzust is meghatározó keretfogalmak. A hagyo-

mányok és a kézművesség felé nyitott iparművészet és a technológiai 

fejlődést zászlajára tűző design mint egymást részben befoglaló, mégis 

versengő fogalmak jelentek meg. Az iparművészet gondolatának bölcsője 

(sarkítva persze) William Morris Vörös háza, a designé pedig a Bauhaus. 

Vadas józsef könyvének konklúziója a funkcionális design diadalaként 

hat 40 év távlatában, elkészülte után azonban a vita folyamatosan folyt 

tovább és a mai napig is folyik. A hazánkban nemzetközi összehason-

lításban is az elsők között, 1885-től megjelenő Művészi ipar folyóirat a 

könyv által tárgyalt időspektrum alatt Magyar iparművészetté alakult, 

majd a könyv elkészültekor helyét az ipari Forma című – mára megszűnt 

– újság foglalta el. (Ezt a kézművességtől a design felé mutató „dialek-

tikus” ívet vázolja fel a kötet.) A terület egészén azóta is időnként felül-

kerekedik a „design” átfogó gondolata, mint láthattuk azt a '70-es évek-

ben. A posztmodern korszakban, a nyolcvanas évek második felétől az 

ezredforduló utáni időkig azonban épp az akkortájt átalakuló, beszűkülő 

design fölé kerekedett a kézműves „iparművészet”, mint uralkodó alkotói 

műfaj. A rendszerváltást követően újraindult Magyar Iparművészet folyó-

irat azóta is rendszeresen foglalkozik a műfajjal, miközben ezzel párhu-

zamosan mára az internetes design blogok képeznek egymás számára is 

konkurenciát. Az információs (harmadik ipari) forradalom hatása a koráb-

bi merev alkotói és műfaji határokat fellazította, immár egy adott alkotó 

munkásságán belül sem szétválaszthatók egyértelműen ezek a területek.2 

 A „design” mint szó eredetileg eleve hármas használattal bír: egy-

szerre lehet ige és főnév, adott esetben jelző is. A design igeként a „ter-

vezni” jelentéssel bír, s a „tervezés” ez esetben nem korlátozódik adott 

tárgy esztétikai kinézetének kialakítására. A design termékei ugyanis 

közvetlenül befolyásolják a társadalmat, elég, ha a modern kor autóira, 

mosógépeire gondolunk, amelyek az elmúlt száz évben radikálisan for-

málták át kultúránk egészét. ilyen formán az innováció, a tág értelemben 

vett tervezés a társadalmi folyamatokra közvetlenül kihat, az úgynevezett 

social engineering társadalomelméleti fogalmához szorosan kapcsoló-

dik.3 A design tulajdonképpen utópia, a tárgyalkotó dizájn pedig ennek 

megfogható formába öntése. A járművek, a háztartási tárgyak, a techno-

lógiai innovációk közvetlenül alakítják életünket, gondolkodásunkat; így 

a posztindusztriális korra és annak társadalmi folyamataira is közvetlen 

figyelmet kell fordítani. A design szorosan kapcsolódik az időhöz, hisz 

a termék használata véges. Ahogy egy hatékonyabb eszköz mutatkozik 

adott tartalom előállítására, eljön az idő a korábbi eszköz kiváltására. 

Ezt a lépést az innovatív ipar – saját gazdasági működéséből adódóan 

– törvényszerűen meg is fogja lépni. A 21. század nagy kihívása éppen 

ez: soha nem látott gyorsasággal jelennek meg olyan komplex eszközök, 

melyeknek elérhetősége ezzel párhuzamosan egyre szélesebb körű, és 

a korábbinál nagyobb mértékben váltják le megszokott eszközeinket, 

módszereinket adott feladat elvégzéséhez. Gondoljunk például az okos 

telefonokra, és arra, hogy ezekkel az eszközökkel nem csak kommunikál-

ni és tartalmakat fogadni, de azt előállítani is végtelenül egyszerűvé válik. 

A „design” immáron nem egyirányú folyamat, hanem a tág értelemben 

vett kreatív ipar része, melynek aktív együttműködője a felhasználó is. 

A design tevékenység jelentős része bizonyos tekintetben alanyi lett: 

a felhasználó személyessé teszi és fejleszti a saját eszközét, illetve a 

könnyen elérhető technológiák révén maga is alkotóvá lesz. A folyama-

tok irányai már korántsem választhatók el élesen egymástól, a fogalmak 

szigora a 21. században már nem kérhető számon. Lyotard 1984-es 

szavai, úgy tűnik, beigazolódtak: „a tudás a termelés fő erejévé vált”, 

ezzel párhuzamosan pedig a fő árucikké is.4

enTeriőr wiliAm morris vörös házábAn, bexleyheATh, 1860
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Az úgynevezett posztindusztriális társadalom fogalmát 1962-ben lát-

hattuk először leírva. A fogalommal kapcsolatos vitákat Fritz Machlup 

tanulmánya, A tudás termelése és elosztása az egyesült Államokban in-

dította el.5 Az akkori kontextusban nem elhanyagolható szempont, hogy 

eközben keleten egy államszocialista, nyugaton pedig egy fogyasztói 

kapitalista ideológia igazította magához ezeket a fogalmakat, és a kort 

beárnyékolta a hidegháború. A designhoz kapcsolódó viták is ilyenek 

voltak, a szociális, fogyasztói, ökológiai témák sokszor keveredtek, tár-

sadalmi-politikai töltetük máig ható. A hidegháború alatt Nyugaton, s azt 

követően világszerte is a köztudatban leginkább a fogyasztói szemléletű 

design-felfogás vált meghatározóvá, melynek lényege, hogy a design 

fejlődését nem annyira az általános szociális megfontolások, mintsem 

a piaci verseny generálja. A hidegháborút követő időszakban a ko-

rábban merev „technológiai vasfüggöny”6 megszűnése robbanásszerű 

fejlődéshez vezetett alig negyedszázad alatt. Azt is láthatjuk azonban, 

hogy ezzel párhuzamosan a multinacionális cégek társadalmi szerepe is 

átalakul. Elég, ha Mark Zuckerberg Facebook-tulajdonos, vagy a Teslát 

vezető Elon Musk tevékenységét nézzük, és láthatjuk a mai gigacégek 

társadalmi felelősségvállalásának pozitív és negatív példáit.7 Az ipari kor 

„gonosz, emberi munkát kizsákmányoló kapitalista cégeivel” szemben 

megjelent a „jó cég” imázsa, ahol a cég alapvető stratégiájának része, 

hogy tevékenységét minél közelebb hozza a felhasználóhoz, miközben 

minél több munkától kíméli meg. A – marxista terminológiával élve – 

„emberi munka kizsákmányolásával” szemben a cég által forgalmazott 

termék önmagában is társadalmi szereppel bír, s elsődleges célja minél 

több fogyasztó elérése, „becsatolása” saját bűvkörébe. Ez az új helyzet 

természetesen kihat a design egészére.

Nem kevéssé játszik tehát szerepet a művészetek és a design terü-

letének vitáiban, hogy a felszínen szakmai kérdések mögött egy alap-

vetően filozófiai természetű kérdés rejlik, melynek radikális végletein a 

történelmi „művészet-ethosz” és a „korszellem” párharcát látjuk. Van-e 

létjogosultsága a 21. században a kézműves művészetnek, illetve művé-

szet-e egyáltalán a design? Ezek a kérdések azonban jóformán megvá-

laszolhatatlanok, hisz a művészet mibenlétére kéne elsőként válaszolni 

hozzájuk. 

Francis Fukuyama a posztmodern kor hajnalán (vagy épp a modern 

kor végén?), 1989-ben a „történelem végéről” beszélt.8 A liberális de-

mokrácia diadalából kiindulva Fukuyama szerint a társadalom designja 

elérte tökéletes formáját, s ezáltal a történelem, mint alakulási folyamat, 

lezártnak tekinthető. Hasonló felvetések a művészet területén már koráb-

ban megjelentek, Arthur C. Danto hasonló alapokon beszél a „művészet 

végéről”.9 Ma már láthatjuk, felvetéseivel ellentétben korunk újroman-

tikája előtérbe hozza a vallások, filozófiák, eszmék és etikai kérdések, 

valamint a nemzeti és kulturális identitások szerepét. Danto már a kez-

deteknél látta felvetései felkavaró mivoltát, és már akkor körvonalazta 

azt a vitát, mely a maga metaforikus módján jól illeszkedik az iparművé-

szet és a design diskurzusába: „Sem Belting, sem pedig jómagam nem 

állítottuk, hogy a művészet megszűnt volna létezni, vagy hogy ez a vég 

küszöbön állna, hanem csak annyit mondtuk, hogy további fennállásának 

a formája a véghez való megérkezettségé. egy filozófiailag csekélyértelmű 

embertársam, akinek az idevágó nézeteimet megmutattam, téziseimet 

olyasmihez hasonlította, mintha azt állítanám, hogy felhagytunk a székfa-

ragással. És mivel úgy látta, hogy a székfaragók szerte a világon továbbra 

is székeket csinálnak, elméletemet badarságnak találta – valami olyas-

minek, mintha azt állítanám, hogy nincsenek többé szilárd tárgyak, vagy, 

hogy Akhilleusz soha nem érheti utol a teknősbékát, illetve, hogy a tér 

nem lenne valóságos. Belting valószínűleg különbséget tenne a véghez 

való megérkezés és a megszűnés között – jómagam pedig egész biztos, 

hogy ezt a különbségtevést választanám, és ezt a véget egy elbeszélés, 

egy narratív szerkezet végéhez hasonlítanám, hasonlóan ahhoz, ahogy 

az Iliász is befejeződik, függetlenül attól, hogy a háború ezzel még nem 

ért véget.”10

Ez a fajta „megérkezettség” gondolat azonban korántsem új, és ko-

rántsem Danto és posztmodern köreinek sajátja. Ha visszatekintünk a 

művészettörténet szakaszainak korábbi határaihoz, az ott lévő nagy te-

oretikusok, valamint az avantgárd is hasonlóan tekintette lezártnak az 

őt megelőző kort. Danto Vasarira és Hegelre hivatkozik, akik „művészet-

ethoszt,” sőt adott esetben magát a művészetet halottnak tekintették, 

pont úgy, ahogy korunk spekulatív elméletei az „emberi tevékenység 

végét” vetítik előre. Hasonlóan Danto „csekélyértelmű” vitapartneréhez 

– tulajdonképp újra azt láthatjuk, hogy bár az (ipar)művészet „megér-

kezett” mégis halad, sőt új területeket fedez fel magának a virtuális va-

lóságok, mesterséges intelligenciák és egyéb technológiai innovációk 

területén.11

Miközben felvázolhatjuk az „iparművészet végét”, sokkal inkább lát-

hatjuk azt, hogy miként fejlődik, alakul át a terület, így az elhamarko-

dott ítélkezés semmiképp sem hasznos. Pont ezért is született meg a 

minket közvetlenül megelőző, indusztriális or” hajnalán az iparművészet 

fogalma, mely a designnal szemben az ipari társadalom szellemi ellen-

zékének égisze alatt William Morris Vörös házának kertjében kereste 

azokat az új utakat és lehetőségeket, amik bizonyos értékek átmentésén, 

a kifejezés sokszínűségének megőrzésén, hagyományok továbbvitelén 

munkálkodtak. A design és az iparművészet egymással vitázó fogalmai 

is párhuzamosan alakultak tovább, és ahogy a múlt század során há-

borúk, valós és szimbolikus vasfüggönyök épültek, a fogalmak is eme 

történelmi kataklizmák, tapasztalatok súlya alatt alakultak tovább. Dan-

tóra némiképp vissza utalva, Vasari az iparit megelőző, klasszikus kora 

disegno – colore vitájának „ipari forradalom utáni” átértelmeződéseként 

is értelmezhető a „design és craft” párbaja. Most pedig újra hasonló tör-

ténelmi korszakváltás küszöbén állunk, s azt tapasztaljuk, hogy korábbi 

fogalmaink átértelmezésére, árnyalására, megújulására van szükségünk, 

A viTrA Dersign museum hello roboT kiállíTásA, 2017 FoTó: mArk nieDermAnn
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melyek nagyon is „örök” és ismerős narratívák mentén rendeződnek új-

fent. Lehet, hogy a posztindusztriális kor új témákkal szolgál, de ezek a 

megszokott narratívák mentén látszanak rendeződni.

A „modern kor”12 – ezt kijelenthetjük – hasonlóan a reneszánsztól a 

romantika koráig terjedő történelmi szakaszhoz, végleg lezárult. Ahogy 

a modern kor hajnalán is elhangzottak azok a radikális hangok, miszerint 

a „képzőművészet halott”, a „figurális művészetnek vége”, mégis azt 

tapasztaltuk, hogy más formában, de az emberi kifejezésnek ez területe 

nemhogy halott lenne, de a „figurális festészet” meghatározó irányzatát 

adja a kortárs képzőművészetnek. A múlt századi „ipari formatervezés” 

fogalma hasonlóan „erőszakosan” 

lépett fel a „kézművességgel”, a 

„népművészettel” szemben, ma 

azonban azt látjuk, hogy az utóbbi 

száz év elteltével a „kihalásra ítélt 

területek” megtalálták azokat az új 

formákat és kereteket, melyekben 

sokszor a korábbinál is magasabb 

színvonalon működnek tovább. 

Gondoljunk csak a népművészet, 

a kézműves művészetek és ha-

lottnak hitt szakmák korunkbeli 

sokadik virágzásának örömteli je-

lenségére.

Tegyük azonban fel a kérdést, 

hol is fekszik a 21. század fő kér-

dése? Ez pedig igazából a kreatív 

és generatív tervezés dichotómiája 

mentén körvonalazódik. A mester-

séges intelligenciák által tökélete-

sített és maguktól tökéletesedő 

„okos termékek” és az emberi kéz 

alkotta és irányította folyamatok 

révén organikusan létrejövő krea-

tív alkotás között körvonalazódnak 

az ellentétek. A „transzhumán” és 

„humán” művészet között. Az előbbi, a „technologiai szingularitás” mel-

lett szól számos érv és kutatás. A „szingularitás” utópiáját ray Kurzweil, 

a Google fejlesztési igazgatója 2013-ban magyar nyelven is megjelent 

könyvében vázolta fel.13 A kutatás azóta számos vitát kavart, felvetése, 

miszerint az evolúció következő lépcsője – feltartóztathatatlanul – ember 

és gép egybeolvadása, leginkább disztópiaként képzelhető el. Hatalmas 

lelkesedéssel nyilatkozik ugyanakkor róla a könyv fülszöveg-ajánlójá-

ban a világ egyik legbefolyásosabb cégének feje, Bill Gates, aki szerint 

„(Kurzweil) lenyűgöző új könyvében olyan jövőt képzel el, melyben az 

információtechnológia olyan mértékben és gyorsan továbbfejlődött, hogy 

az emberiség képes meghaladni biológiai korlátait - elképzelhetetlen mó-

dokon változtatva meg életünket." Max More, az oxfordi egyetem filozófia 

professzora már külön irányzatot kezdett a „transzhumanizmus” köré 

szervezni, számtalan sajátságára világítva rá ennek a kérdéskörnek.14 

Az „extropianizmus” név alatt körvonalazódó irányzat a technológiára 

jóformán új vallásként tekint.  Ebben konkrétan az „örök élet ígéretét” 

vázolják fel a mesterséges és természetes intelligenciák fúziója révén, 

mely által az „emberi állapot” a gépek révén tökéletessé tehető. A „szel-

lem” a rothadó biológiai anyagból idővel átemelhető a tökéletesített, jó-

formán örökéletű gépi testbe, ezáltal teljesítve transzcendens küldetését. 

A cyborg nem utópia ezek szerint, hanem századunk végére elérhető 

valóság. Ezek a „transzhumanista” nézetek kétségtelenül rémisztőek, 

ellenben az immár eldöntött kérdés, hogy a technológiai fejlődés révén 

számos korábbi terület radikálisan át fog alakulni, amiben a design te-

rületének továbbra is kulcsszerep fog jutni. Sőt! A terület radikális nö-

vekedése, kiterjedése várható, párhuzamosan azzal a folyamattal, ahol 

az automatizáció és az úgynevezett „puha” mesterséges intelligenciák 

révén átrendeződik a társadalmi tevékenységek szerkezete.

Ebben az új helyzetben, ami a társadalom egészének átrendeződését 

eredményezi – hasonlóan a modern korhoz –, szükségszerűen fog hozni 

ma még radikálisnak tűnő átalakulásokat. Ám ha visszaemlékezünk – a 

fenti gondolat mentén haladva – az elmúlt korszak hasonló utópiáira, 

sem Fritz Lang Metropolisa, sem Norman Bel Geddes Futuramája nem 

vált valósággá még akkor sem, ha számos eleme ma már mindennapja-

ink része. A történelem tapaszta-

lata azonban az is, hogy az Ember 

saját emberségéhez annál jobban 

ragaszkodik, semhogy futuroló-

gusok álmait készséggel valósít-

sa meg. A modern kor kegyetlen 

társadalmi kríziseinek és katakliz-

máinak emléke és az emberi ter-

mészet önmagában is akadálya 

a transzhumán álmok megvaló-

sulásának. Nem nehéz ugyanis a 

„transz” helyett „dehumanizált” vi-

lágot látni a szingularitás végpont-

jában, és a kollektív boldogság 

eme utópiáját a Mátrix világának 

disztrópiájaként látni. épp ezért 

már jelenleg is tapasztalható, hogy 

a „becsatoltság” évtizede után 

épp a technikával szemben jóval 

szkeptikusabb, annak pszicho-

lógiai és szociális kárát a bőrén 

érző generáció a „lecsatlakozás” 

révén szerzi vissza személyes sza-

badságát a technológia által kínált 

illúzióval szemben. A „valóságos”, 

a „kézzel fogható” értéke felérté-

kelődik, s ebben a „kreatív design”, a megváltó ötlet, a szabad gondolat, 

az egyedi információ formába öntésének folyamataként jelenik meg. Ez a 

„craft” a kézművesség új korszakát, virágkorát is előrevetíti egyúttal. 

A modern kor során a design és craft harcában már tetten érhető volt 

ez a folyamat. Mindkét irányzat harcot folytatott az idővel: a „csámpás” 

népművészeti fazekas kancsó esetlensége állt szemben a gyári tech-

nológia által létrehozott tökéletes formájú, gyorsan előállított és tartós 

fajansztállal, s egyértelműen ez utóbbi diadalával végződött ez a pár-

harc. A folyamat végén a magyar ipar hasonló központjai is az erősebb 

„design”, a többek közt az iKEA képviselte tömegdesign áldozataivá 

lettek. Eközben párhuzamosan a stúdiókerámia, az iparművészet és a 

kerámiaművesség által alkotók egész generációja mentette át hazánkban 

az elveszejtésre ítélt tudást, Gorka Gézától Probstner jánosig, s ma 

is láthatjuk, hogy manufaktúrák formájában ugyan, de a korábbi ipa-

ri hagyományok hasonlóan vándorolnak át az ipari design területéről 

az iparművészetbe. A „csámpás” népművészet esztétikáját, készítési 

módszereit átmentve, átalakítva, aktualizálva, s új technológiákkal is 

összeegyeztetve mára reneszánszát éli a kisszériás és egyedi kerámia-

készítés, s ez történik az elmúlt évszázad sajátos ipari örökségével a 21. 

században. Fontos szempont, hogy míg egy zseniális design-koncept 

akár örökre az íróasztal fiókjában marad, s sosem jut el addig, hogy ter-

mék lehessen, az iparművészet „közvetlensége” az adott technológia és 

anyag innovatív felfedezésének és fejlesztésének is elsődleges területe. 

Az iparművészeti „tárgy” kézzelfoghatóvá válik azonnal, vagy legalábbis 

A 2018. Február 5-én Az űrbe kilőTT sPAcex rAkományA, A TeslA roADsTer. Forrás: sPAcex.com
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biztosan megszületik. Az iparművészet értékét csak az idő adhatja meg: 

sok esetben épp a sikeralkotás válik idővel „kacattá”, „szemétté”, míg 

másrészt sokszor a selejt értékelődik fel műtárggyá. A designer számára 

azonban a „termék” vagy sikert arat a piacon, vagy azon nyomban eltű-

nik (létre sem jön) s használati értéke épp a piac hihetetlen felgyorsult 

mozgásai és változásai miatt jóformán „névtelenné” teszi a designert, 

magát is a kreatív ipari gépezet alkatrészévé téve. épp ez veti fel, hogy 

a mesterséges intelligenciákkal, automatizált technológiákkal napi szin-

ten érintkező „hivatásos innovátorok”, mérnök-tervezők, rendszer-fej-

lesztők, designerek lennének – ha egyenlőre átvitt értelemben is – az 

első „transzhumán cyborgok”. A 

gépekkel állandó kapcsolatban 

lévő, a felhasználói visszajelzése-

ket a gépbe visszacsatoló, idővel 

azzal aktívan kommunikáló, szinte 

folyamatosan, egyszerre fejlesztő 

és tervező szakember mindenképp 

a 21. század új designere lesz. 

épp ezen okokból talán az a 

vita, mely egyik vagy másik irány 

„létjogosultságát” firtatja, minden-

képp idejét múlt. Az előttünk álló 

új korban a tárgyak fizikai létezése 

már korántsem feltétele a sikeres 

designnak. Az anyagi „létezés” 

megszűnt alapvető feltételnek 

lenni: egy jól működő applikáció, 

honlap vagy videójáték is krea-

tív munkának minősül, melynek 

eredménye a felhasználás során 

is virtuális marad. Ennek ellenére 

mégsem mindegy, hogy milyen 

esztétikai, etikai elvek mentén, 

milyen céllal használják ezeket 

fel. A „virtuális valóság” területe 

azt mutatja, hogy számos kiváló 

koncept-design talál magának utat a virtuális világban: „működő” és 

„részletesen megtervezett” autók, járművek, tárgyak sokasága népesít 

be egy videojátékot, vagy akár hollywoodi filmprodukciót. Egy termék 

működésének tökéletes látszatát, működés közbeni tulajdonságainak 

szimulálását prototípus nélkül is ki lehet vitelezni, s ezek a „szimulákru-

mok” az egyre növekvő számítógépes játékipar gerincét képezik, hisz a 

minél teljesebb felhasználói élmény ezt meg is követeli. Nem elegendőek 

tehát a korábbi „festett díszletek”, hisz a játékosok minél valósághűbb, 

minél teljesebb élményre vágynak. Ezért az általuk használt tárgyak 

„használhatóknak”, az általuk bejárt tereknek „tervezettnek” kell lenniük. 

Ez a design számára teljesen új területeket nyit meg, egyben korábban 

fiókban porosodó munkáknak ad új értelmet. A tervezés fogalma alakul 

át ebben tehát, és jelentősen módosítja jövőbeni módszertanát is. Sokat 

elárul, hogy alig 10 év alatt ez a korábban marginális terület egész ipar-

ággá nőtte ki magát. Az elmúlt években amerikai és európai egyetemek 

sorának kurzuskínálatában jelenik meg a „videojáték-designer” képzés 

a robbanásszerűen növekvő iparág szakemberigényének ellátására úgy, 

hogy a műfaj legismertebb „doyenjei” sem érték még el átlagosan az 50. 

életévüket.15  

A posztindusztriális korban a „designerek” számszerűen is egyre töb-

ben lesznek. A korábban viszonylag szűknek tekinthető művészeti szféra 

a technológiai eszközök és alkalmazási területek robbanásszerű növeke-

dése miatt egyre szélesebb körben lesz hozzáférhető és művelhető, nem 

beszélve arról, hogy korábbi alkalmazási területeken tömegesen szűnnek 

meg korábbi munkahelyek. Ezt az új szerkezetű gazdaságot tekinti john 

Howkins, a University of Lincoln professzora „kreatív gazdaságnak.”16  

Ez az új terület évről évre robbanásszerűen növekszik világszerte, és 

a filmipartól egészen a játékiparig és a kézművességig szinte mindent 

magába foglal. Howkins a kutatást, fejlesztést, és még a gasztronómiát 

is ide sorolja.17

Szemmel látható azonban, hogy az úgynevezett kreatív gazdaság 

résztvevőinek sajátos fogyasztói igényei és az ehhez kapcsolódó szub-

kultúrák párhuzamosan felértékelik a hagyományos iparművészetet, a 

kézművesség és az egyedi, kreatív design-termékek értékét. Egészen 

új piacok jönnek létre, ahol pél-

dául az egyes zenekarok, zenei 

produkciók „exkluzív promóciós 

termékei” (pólók, számozott CD-

k, kiadványok, plakátok) a kreatív 

ipar több szegmensét egyszerre 

mozdítják meg. A különböző di-

vatos szubkultúrák, mint amilyen 

például az ún. hipszterek által fel-

karolt retro-mozgalom, vagy akár 

a kézműves sörök és borok hype-

ja, folyamatos és növekvő piacot 

biztosítanak mind az egyedi de-

sign, mind a kézműipar számára, 

bemozdítva a kreatív ipar egészét. 

A dzsentrifikáció jelensége is jó 

példa erre, hisz egyértelműen 

élénkíti az építőiparon keresztül 

az iparművészet és design terü-

leteit a kerámiaipartól a textil- és 

ötvösművészeten át a belsőépí-

tészetig és a kiskereskedelemig. 

Ezzel párhuzamosan ugyanakkor 

a tömegdesign is fejlődésének új 

szakaszba lépett. 

Egy „új világ” utópiája körvo-

nalazódik teljesen új társadalmi – és energiatermelési – szerkezettel. 

Velük szemben a régi „ipari világ” értékeinek védelmezői – hasonlóan a 

100 évvel ezelőtti Arts and Crafts szellemi kezdeményezéseihez – egy-

szerre állnak vitában ezekkel a folyamatokkal, s keresnek új formákat 

a klasszikus ipar túléléséhez, a termelési struktúrák helyi sajátosságai-

nak és az ehhez kapcsolódó tudás megőrzése céljából. Amerikában és 

Angliában már 25 évvel ezelőtt felismerték ezt a folyamatot, és meg is 

tették azokat az akkor még elvi és elméleti lépéseket, hogy milyen új 

szerepeket találhatna magának a design és craft a szigetországban a 

felgyorsult és kiélezett globális versenyben. Charles Landry és Franco 

Bianchini Kreatív város (Creative City) című műve 1995-ben jelent meg.18 

Ebből kiderül, hogy az ezredfordulón tapasztalt, és ma beérő folyama-

tok kezdetei majd 30-40 évre nyúlnak vissza, hisz a kilencvenes évek 

„nagyvárosi kríziseinek” megoldásai közül emelkedett ki a helyi közös-

ségek, mikrokörnyezetek, személyes, közösségi viszonyok újraéledése 

és újraértékelődése. A tanulmány szerint a „kreatív gondolkodás” épp 

az „instrumentális gondolkodásmód” ellentéte, tehát hosszú távon az 

egyéni kezdeményezések felkarolásához és támogatásához vezet.

Csíkszentmihályi Mihály „flow” elmélete szerint, ahogy azt Laundry 

és Bainchini is megemlítik, a kreativitás alapvetően felértékelődik, ha 

a minket körülvevő világ „bizonytalanná lesz”. Ekkor értékelődik fel a 

Csíkszentmihályi által megfogalmazott flow-élmény, mely az elme mű-

ködésének egy olyan állapota, melynek során az ember teljesen átadja 

magát annak, amit éppen csinál, örömmel töltődik fel, abban teljesen 
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feloldódik, és minden más eltörpül emellett, tevékenységét bármi áron 

folytatni törekszik.19 Ez a pozitív felfogás egyben táptalaja annak is, 

hogy a technikai fejlődéssel szemben az elemi alkotói tevékenység, a 

kéz munkája hasonló élmény forrásaként van jelen folyamatosan, hisz 

alapvető emberi öröm forrása. 100 évvel ezelőtt a „gép és nép” művé-

szete álltak egymással szemben, a mindennapi „bukolikus élet” nyújtotta 

„flow élmény” vált – látszólag – áldozattá. A „modern kor” szimbóluma 

a néprajz „kivetkőzés” jelensége, amikor a korábbi, sokszor évezredes 

hagyományok alig egy generáción belüli szinte teljes eltűntek. A mo-

dern művészet első mozgalmai, a szecesszió, azon belül is a magyar 

szecesszió épp ezért is léptek fel, és kezdődött meg az akkori „kreatív 

osztály” egységes munkája, a „kézműipar” feltámasztásának, megtar-

tásának mára történelmi mozgalma. Huszka józsef néprajzi kutatásai, 

Lechner Ödönnek a magyar formakincshez való viszonyulása, vagy akár 

a magyar népzene értékeinek felfedezése az építészet, az iparművészet, 

az irodalom és a zene világát párhuzamosan hatották át, s folytatódtak 

Gorka Géza, Gádor istván, Kovács Margit, Ferenczy Noémi és iparmű-

vészetünk nagyjainak munkásságában. Az emberi létezés eme „flow”-ját 

tudatosan és áldozatok árán kívánták átmenteni Kós Károlytól Bartók 

Bélán át a magyar iparművészet iskolateremtő nagyságaiig. Így alakult 

ki egy mára egységesnek tekinthető stílus sajátos karakterjegyekkel, 

művész generációkat átívelően. A különbség talán a résztvevők számá-

ban és a társadalom egészére gyakorolt hatásukban mutatkozik meg 

ma. Míg a 19. század második felétől a 20. század során egy-egy ilyen 

szellemi irányzat egy szűk értelmiségi kört mozgatott meg csupán, mára 

egy-egy ehhez kapcsolódó „szubkultúra” globális hálózatokat képes al-

kotni, hatását gyorsabban és szélesebb körben fejti ki, ám élettartama 

is rövidebb, felületesebb.

A modern kor során sokszor konzervatívnak tekintett értékvédők 

és a mindent átható iparosítás és „szisztematikus fejlődés” utópistái 

között körvonalazódott a korszakot meghatározó, sokszor elkeseredett 

vita kerete. A posztindusztriális kor „avantgárdjai” ma is használják a 

design fogalmát, párosítva azt a „transzhumanizmus” már-már vallási 

jelleget öltő utópiájával, ahol a gondolat végpontjában gép és ember 

alkot egységet az öröklétben. Az „emberi”, „organikus” kézművesség 

védelmezői az emberi, az egyéni, a partikuláris, „esetlen szépség” esz-

tétikájára hivatkoznak ezzel az utópiával szemben. Mindeközben a világ 

egyik legmeghatározóbb egyeteme, az MiT aktuális felmérése szerint a 

mesterséges intelligenciák és a robotizáció 25-30 éven, azaz egy em-

beröltőn belül egész biztosan radikálisan alakítják át a termelés globális 

struktúráját. Az utópista elképzelések a század végére teljesen kizárnák 

az embert a munka világából, hisz minden létező emberi tevékenységet 

tökéletesebben fogja megoldani a robot, beleértve az agysebészetet és 

magát a „design” fejlett intelligenciát igénylő területeit is.20 A 2016-os 

év volt a fordulópont, amikor az ipari termelésben a robotizáció, és az 

emberi munkaegységre leszámolt gyártási költség globális szintre vetítve 

kiegyenlítődött. Hogy értsük: 2016-ban egy ipari cég számára a kapa-

citás-fejlesztést robotokkal megoldani, a termelés-irányítást mestersé-

ges intelligenciákkal helyettesíteni nagyjából azonos befektetési terhet 

jelent, mintha ezt szakképzéssel és emberi munkaerő foglalkoztatása 

révén érné el.21 Ezt sokan már most a „negyedik ipari forradalom” névvel 

emlegetik.

A „designer” szerepét tehát átvenni készülnek a mesterséges intelli-

genciák az arculat és csomagolástervezés, de a használati termékfejlesz-

tés bizonyos területein is. A jelenleg még emberi munkaerőt és kreatív 

szellemi munkát igénylő tervező művészi szakmák ugyanúgy kénytelenek 

lesznek alkalmazkodni ehhez az új helyzethez, mint a szellemi munkát 

nem igénylő területek. El kell tehát kezdeni gondolkozni a most épp aktív 

alkotó generációnak azon, hogy milyen jövőt szánnak gyermekeiknek, 

hisz sok esetben az átadott tudás szerepe is nagyban átértékelődik. A 

jövő tehát a múlt lenne? Az emberi kéz jelenti a menedéket a tökéletes 

intelligencia térhódítása közepette?

Egy kutatás szerint ugyanis a 2011-től működő újfajta „neural 

networks” technológia fejlődése egyre bonyolultabb emberi feladatokat 

tud átruházni a robotikára.22 Bár jelenleg ez a technológia még csupán 

egy rovar vagy egyszerű állat intelligenciáját jelenti, a már folyamatban 

lévő fejlesztések következményeként pár éven belül egy egér, egy év-

tizeden belül egy átlagember, a század végére pedig az összes ember 

intelligenciáját meg fogja haladni ez a rendszer. Az „artificial intuition” 

felülírja ugyanis az „artificial intelligence” fogalmát, hisz ez a mestersé-

ges intelligencia döntési mechanizmusokat fejleszt, tudását dinamikusan 

növeli, így magának a „tervezésnek” az analóg, emberi folyamata válik 

úgymond „okafogyottá”23. Nincs szükség ceruzára, kézre, sőt iparra, 

gépre és annak kezelőjére sem. Adott funkció önmagát képes tökélete-

síteni ugyanis ebben a rendszerben, az embernek pusztán a „jóváhagyó” 

szerepét hagyva.24 Ez az emberiséget egy leginkább disztópikus, szinte 

rémisztően technológiafüggő helyzetben láttatja, mely ellen minden-

képp küzdeni is fog, hisz saját létének értelme válik ebben a felállás-

ban megkérdőjelezhetővé. Mit tesz a „feleslegessé tett ember” ebben a 

helyzetben? Mit kezdünk a „butákkal”, akik nincsenek kreatív ötletek és 

képességek birtokában? Mit tegyen magával a „haszontalan”? Ennek a 

technológiai fejlődésnek azonban megvannak a saját gazdasági és ra-

cionális korlátai is, mint például az a tény, hogy a gazdasági költségek 

radikális csökkenése ez esetben a fogyasztói lehetőségek szűkülésével 

is járni fog a tömeges elbocsátások miatt. Nem sokat ér ugyanis egy ro-

botok gyártotta luxusautó, ha nincs senki, aki képes lenne megvásárolni, 

vagy tudná egyáltalán használni, még akkor sem, ha előállítása a korábbi 

töredékébe kerül. Ezért is merül fel komolyan egyesekben a „robotok 
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adóztatásának” meglehetősen irracionális és abszurdnak tűnő ötlete, 

ami körül azonban komoly gazdasági viták folynak manapság.25 Nem be-

széltünk ekkor még a társadalom egyéb kiszámíthatatlan folyamatairól, 

korunk égető kihívásairól, kulturális konfliktusairól, ökológiai válságáról. 

A túlzott aggodalom azonban ugyanúgy megalapozatlan, mint a túlfűtött 

lelkesedés, bár a folyamat iránya adott, de látjuk, hogy a design és ipar-

művészet mindkét, egymással versengő területe számára ez egyszerre 

hordoz új lehetőségeket és veszélyeket.

A „kreatív művészet-ipar” a klasszikus ipar háttérbe szorulásával 

párhuzamosan a posztindusztriális társadalmakban központi jelentősé-

gűvé fog válni. Feltételezések szerint ugyanis olyan mértékű munkaerő-

átáramlás fog végbemenni e két terület között, mint amilyen a mező-

gazdaságból az ipar világába a múlt században lejátszódott. A kreatív 

ipari termékek exportértéke mára lassan az ipari fölé is nőtt a fejlett 

országokban. Ez az eszmék és gondolatok korábbinál is erőteljesebb 

áramlását és versenyét is jelenti. A posztindusztriális korban a korábbi 

kulturális és államhatárok, eltérő gyártási környezetek, lehetőségek és 

civilizációs gátak egyre kevésbé lesznek érvényesek. Az ötlet, a tudás 

önálló értéke előtérbe kerül, és határok nélkül képes érvényesülni. A sze-

mélyesség, személyre szabottság értéke azonban a design területén is 

felértékelődik, hisz épp az általános „alanyi” megoldásokkal szemben kí-

nál személyes igényeket kielégítő alternatívát potenciális vevői számára. 

Nem mondhatjuk tehát, hogy miközben a kézművesség és iparművészet 

radikális kihívásokkal kell, hogy szembenézzen, addig a „design” a jövő 

egyértelmű letéteményeseként változatlanul vészelhetné át az előttünk 

álló változásokat. 

A posztindusztriális kor hajnalán (vagy már delén?) épp azt láthatjuk, 

hogy visszatérünk a legfontosabb, mondhatni ontológiai szintű alapkér-

désekhez. Mi a művészet? Mi a termék? Mi az öröm? Mi a boldogság? 

Hol és mi által teljesedik ki az ember? Mi örök és mi múlandó? Mi a 

tartalom és mi a forma, és mi e kettő kapcsolata? Mi ember és gép 

valós lényege? A gép netán valami emberi tartalmat képes „hatéko-

nyabban” tárolni, s ha ezt megteszi, eme tartalom kivonását követően 

nem Emberségünk teljessége szenved-e végzetes csorbát? Létezhet-e 

mindenki számára elérhető, ha úgy tetszik „open source” tudás, és van-

e jelentősége az egyén szűrő szerepének, tehetségének, „isten adta” 

képességeinek, a személyes viszonyoknak, környezetnek? Hol vannak 

a közösség határai? Hol vannak a műfajok határai? Van-e értéke a hi-

bának, az esetlenségnek? Mi az esetlen, „magad készítette” és a profi, 

vagy még inkább a „tökéletes” alkotás határa? Ha ezeket a kérdéseket 

nézzük, korántsem tisztán a design és iparművészet határait feszegetjük, 

hanem – ha úgy tetszik – saját emberi létezésünk legfontosabb kérdéseit 

tesszük fel. 

A tanulmány a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Mód-

szertani Kutatóintézet felkérésére készült, amely a Fogalmak és összefüg-

gések az iparművészetben és tervezőművészetben címmel 2017. május 

4-5-én a Műcsarnokban megrendezett konferencián elhangzott előadás 

írásos, rövidített változata. A tanulmányokat a Kutatóintézet konferencia-

kötet keretében jelenteti meg – a szerk.
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a célja, hanem az etikus, egyben tudatos használata. Ugyanis a forrá-

sok megfelelő feltüntetésével a mezei „koppintás” tudományos igényű 

kutatássá válik, ami megalapozott és kulturálisan beágyazott, egyben 

működőképes műveket eredményez.

A könyvben számos tanulmány foglalkozik a copy-paste kultúrával 

az építészetben. Az írások többsége nagyban támaszkodik rem Kool- 

haas munkásságára, ez betudható annak, hogy a könyv szerkesztői 

és szerzői zömmel az ő korábbi vagy jelenlegi munkatársai. Koolhaas 

2001-ben a Mutations1 című könyvben írt egy eljövendő Photoshop-

generációról, akik kollázskészítőkként inkább a képernyőkre, mintsem 

a valóságnak készülő városokat fognak tervezni. Véleménye szerint az 

építészettel egyre inkább képernyőkön fogunk találkozni, és nem úgy, 

ahogy a valóságban megtapasztalnánk, ezzel pedig előtérbe kerül az 

építészet díszletszerűsége, hiszen a tervezők képként komponálják meg 

őket, és ezzel visszatér a posztmodern.

Talán mondhatjuk, hogy 2017-ben Madrazo és Maas könyvét már 

ez a Photoshop-generáció írta. A tanulmányok igyekeznek művészet-

történeti, jogi és tudománytörténeti szempontból alátámasztani a copy-

paste létjogosultságát, bizonyítva, hogy a másolás ősibb és emberibb 

hozzáállás a kényszerített eredetiségnél. Megállapításuk szerint a tu-

datos inspirálódás vagy a céltudatos plágium lételeme a designnak, a 

művészetnek, és összességében véve az emberi kultúrának. A másolás 

betiltása totális káoszhoz vezetne, hiszen így minden öncélú, sajátos 

szabályrendszerű miniuniverzum volna, míg a másik véglet, a másolás 

kizárólagossága tökéletesen semmilyen tárgyakat eredményezne.2

Valamilyen formában minden ötlet, forma és funkció megvalósult már, 

az építészek pedig kétségbeesetten próbálnak egyre újabb és újabb, 

eredeti ötlettel előállni, a legkülönfélébb forrásokból merítve. Számos, 

eredetileg szórakoztatónak szánt blog foglalkozik ezzel a küzdelemmel, 

de néha elég csak a Dezeen komment blokkját végigolvasni, ha az em-

ber összefüggésekre szeretne rálátni.3 Amikor egy épület publikálásra 

kerül az interneten, az ötletek a világ minden pontjára azonnal eljutnak, 

így még a legkomplexebb elképzelések is sokkal gyorsabban elavulttá 

válnak, az eredetiség időrendiségét pedig egyre nehezebb bizonyítani. 

 Az inspirálódáshoz való hozzáállás sokat elmond az adott építész 

szemléletéről. Közismert példa Zaha Hadid Wangjing Soho bevásárló-

központjának másolata Chongqingban, ami előbb készült el, mint az 

eredeti. A fejlesztőjének a válasza a közfelháborodásra az volt, hogy 

ők jobbá szerették volna tenni az eredeti tervet. Más kérdés, hogy a 

Wangjing Soho épülete Hadid egy másik tervének, a Sanghajban fel-

épült Galaxy Soho egyik design variánsa volt. Magyarán mindezek az 

ikonikusnak szánt épületek egymás mutációi. 

Koolhaas egyik legnagyobb félelme az, hogy a tervezői meglévő 

épületeket másolnak le. Ezért a design-variációkat leellenőrzik bemu-

tatás előtt. Ha az épület már létezik, de lényegtelen helyen van (például 

Budapesten egy modernista ház), akkor bemutatható, mint saját terv, 

senki sem fogja számon kérni, hiszen az eredeti épület csak inspiráció-

nak számít. Viszont ha az eredeti egy MVrDV vagy Foster-épület, akkor 

plágium, hiszen a versenytársak épületeit kínos lemásolni. Ez hason-

architEcturE copy pastE
mindEnki másol

szöveg text: dEBrEczEni pétEr

Felix Madrazo és Winy Maas Copy Paste. The Badass Ar-
chitectural Copy Guide című könyve egy mostanában egyre 
gyakrabban fölvetődő kérdéssel, a jogos vagy jogosulatlan 
másolással foglalkozik az építészeti tervezés kapcsán.

Óvodás koromban v isszatérő 

konfliktusforrás volt, hogy ki kiről, 

mit és miként másol le. Egyetem 

alatt is megsértődtünk egymásra, 

ha a másik tervében felismerni vél-

tünk valamit, amiről úgy éreztük, 

mi találtuk ki; még akkor is, ha mi 

magunk is másoltuk valahonnan. 

Arról már nem is beszélve, hogy 

sokszor végül a tervünkről készült 

„másolat” lett jobb. Belénk égett, 

belénk nevelték, hogy másolni 

rossz – de azért csináljuk.

Mindenki másol. A Pinterest és 

a Google kezd a két leggyakrab-

ban használt tervezőeszközzé vál-

ni az építészetben: gyorsan kell tengernyi ötletet feldobni, algoritmusok-

kal segítve pedig ezek a leghatékonyabb megoldások „új” és „egyedi” 

designok létrehozására. CAD-es tervezésnél Archicad-tárgyakat kombi-

nálunk vagy Google Warehouse tárgyakat töltünk le, a látványterveinken 

az avatott szemnek könnyen felismerhetők az eredeti 3D modellek vagy 

fotókivágatok. Még ha a munkamenetünket automatizáljuk, akkor is mo-

dulok összerakásával hozzuk létre a terveket, kombinálva mások korábbi 

eredményeit. A kollázskészítés ezért mindennapos gyakorlatunk. A meg-

bízót könnyebben meggyőzzük kész fotók vagy kollázsok bemutatásával, 

algoritmusokkal összeállított tervekkel, hiszen többre nincs időnk.

Ezzel ellentétben a másolás a manapság elfogadott nézet szerint 

a művészetben bűn. Szellemi termékeink íratlan és írott szabályok tö-

megével vannak körülbástyázva, és mind eredeti és individuális alko-

tások – legalábbis ezt állítjuk róluk, különösen akkor, amikor a saját 

munkánkról van szó. A tervezőnek a másoláshoz/inspirációhoz/plá-

giumhoz való hozzáállása és ezek használata mindezért kulcskérdés 

manapság, morális és pénzügyi szempontból is. igen kevesen merik és 

tudják vállalni vagy etikusan alátámasztani, hogy más alkotók ötleteit 

is felhasználják, ezért fontos lenne tanulni erről.

Felix Madrazo és Winy Maas copy Paste: The Badass Architectural 

copy Guide című könyve ezen próbál segíteni. Kézikönyvszerűen vezet 

végig a tudatos és szabályos („copy right”, azaz „jól másolni”) másolás 

módszertanán, a déjà vu hatástól egészen az algoritmikus tervezési 

eszközök használatáig. Kiáltványszerűen próbál ráébreszteni az eredeti 

és a másolat, valamint a másolat és másolatának összefüggéseire. Bár 

felületesen populista és szemtelen dolognak tűnik a másolás tervezői 

módszertannak való kinevezése, a könyv ennél sokkal bonyolultabb 

mondanivalóval bír. Nem a másolás manifesztumszerű népszerűsítése 
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lítható a technológiai cégek fejlődésére: japánok az amerikai tranzisz-

torok tömeggyártásának tapasztalataiból hozták létre a Sonyt, később 

a koreaiak japán televíziók licenc-gyártásából hozták létre a Samsung 

képernyőgyárait, mostanság pedig a kínaiak másolják a Samsungot. A 

copycat hozzáállás ezek szerint innovációhoz is vezethet.

Más tervezők szándékosan nem épületekből inspirálódnak. Frank 

Gehry bevallottan úgy tervez házakat (homlokzatokat), hogy barokk 

szobrászok drapéria-tanulmányaiból készül fel munkája közben, és 

munkatársait annak alapján válogatja ki, hogy képesek-e bizonyos mo-

dorban mintázni. Lényegében ez az artisztikus kiszámíthatatlanság és 

formai komplexitás teszi másolhatatlanná a munkáit. Így inkább csak 

arra kell vigyáznia, hogy saját maga konkurenciájává ne váljon. Nem 

mindenki lehet sztárépítész. De a tanulni lehet tőlük.

Egyik fontos megállapítása a könyvnek, hogy a copy-paste 

mindig is jelen volt a művészettörténetben, csak más eszközökben 

vagy szemlélettel nyilvánult meg az idők során. Ebben hozott változást 

a 20. század, amikor az egymás után következő művészeti irányzatok 

folyamatosan tagadták és lerombolni igyekeztek az előzményeiket.4 Az 

addig elfogadott korabeli copy-paste módszereket pedig elvetették, 

a helyébe az építész egója lépett. Ám ez a szemlélet nem feltétlenül 

vezetett jobb építészethez.

A könyv eljátszik a gondolattal, hogy mi történne, ha a következő 

irányzat az lenne, hogy visszatérnek a formai mintakönyvek és a má-

solás a kortárs építészetbe? Mi történne, ha sztárépítészek modorában 

terveznénk? Mi történne, ha rehabilitálnánk a posztmodernt, de kortárs 

módon?5 A szerzők számos, egyszerű eszközökkel reprodukálható ter-

vezési játékot mutatnak be, mind esztétikai mind funkcionális feladatok 

teljesítéséhez. Egyszerű Google-keresési módszerektől Grasshopper 

scriptkészítésig számos gyakorlati feladaton keresztül prezentálnak 

tervezési taktikákat. Bár ezek a felületes szemlélőnek kevés gyakorlati 

haszonnal bíró módszerek, a tanulási és módszertani szerepük minden-

képpen figyelemre méltó. A résztvevők egyrészt megismerik és meg-

tanulják az általuk átkombinált épületeket, újraértelemezésükkel pedig 

hatékonyan és felszabadultan képesek újakat létrehozni. Mindezzel 

párhuzamosan a sztárépítészet marketingeszközeivel is megismerked-

nek, és megtanulnak választani. Az egyszerű Photoshop-gyakorlatoktól 

egészen generatív tervezési eszközökig a teljes skála felvonul. Az első 

gyakorlat: készítsünk képadatbázist sok száz képből, majd kombináljuk 

össze a képeket víziókká. A következő: készítsük el saját magunknak 

az el croquis mintjára az el croquet magazint. Copy-paste eszközökkel 

épületeket kombináljunk bele (például vertikálisan lemásolva Mies van 

der rohe Farnsworth House-át, amiből egy felhőkarcoló-lakóházat ka-

punk), majd az el croquis grafikai eszköztárát felhasználva készítsünk 

magunknak egy magazint, interjúval saját magunkkal és minden szük-

séges kellékkel. Az így bemutatott tervek minden másoltságuk ellenére 

frissek és felszabadultabbak, ráadásul hiteles látszatot ad nekik, hogy 

a sztárépítészeknek fenntartott médium (vagy ahhoz hasonló) keretein 

belül jelennek meg. A legbonyolultabb gyakorlata a „Game of Clones”, 

amelyben ikonikus kortárs épületeket kell új funkcióval ellátni, majd 

megvizsgálni, mennyire képesek alkalmazkodni az új elvárásokhoz, egy 

létező városi szövetbe beépítve. A játék vége egy különös, ikonikus 

épületek mutációival teleépített új városrész, ahol csak azok a házak 

kapnak helyet, amelyek képesek voltak a legtöbb szempontnak funk-

cionálisan megfelelni. Ebben a gyakorlatban automatizált eszközök is 

megjelennek. A játékos épületeket választ és adaptálni próbálja őket a 

kapott funkciójához, majd a program megvizsgálja az eredményeket, és 

osztályozza megoldásokat, a felhasználó pedig átkombinálja, vagy új 

funkciót keres a mutációjának. Így a végeredmény a legéletképesebbre 

generált épületekből fog állni.

A könyv összességében sokat segít a napjaink kortárs építésze-

——
1 rem Koolhaas, Stefano Boeri, Sanford Kwinter, Nadia Tazi, Hans Ulrich Obrist: Mutations.
 ACTAr, Bordeaux, Arc en rêve centre d'architecture, 2000
2 George Kubler: The Shape of time. Yale University, New Haven, 1970. 72. o.
3 Erre jó példa a következő blog: https://archidialog.com , amelyben a blogger kézzel rajzolja
 le az összefüggésben álló tárgyakat, és nem más fotóit veszi át, tovább árnyalva a másolat
 fogalmát.
4 Cságoly Ferenc: Az építészeti mű szellemi meghatározottsága, in: épített jövőnk.
 MTA Társadalomkutató Központ, Budapest 2005. 91-127. o.
5 Copy/Paste: The role of the reference in postmodern architecturehttp://www.zeroundicipiu.
 it/2016/01/22/copypaste-the-role-of-the-reference-in-postmodern-architecture-call-for-
 contributions/

ArcHiTecTure cOpY pASTe
felix madRaZo and Winy maas: copy paste. 
the badass aRchitectuRal copy guide

The unique nature of design is a priority, and there is a wide variety of tools 

and devices that can be used to achieve this goal. As it is quite a difficult 

task to find out something entirely individual, and requires a lot of time, 

yet copying and imitating saves both time and energy. However, if we do 

it badly, it makes us an immoral, unethical monster besides a law-breaker. 

Besides and to top it all, we may also have a wrong plan. This book by 

Felix Madrazo and Winy Maas guides us like a manual to orientate in the 

methodology of conscious and regular copying (“copy right”) from the 

déja-vu effect to the tools of algorithmic design. It underlines and confirms 

from the aspects of art history, law and science history, essentially proves, 

that copying is a more ancient and humane approach than enforced origi-

nality. In line with this, conscious inspiration-drawing and rational practice 

of plagiarism turn out to be essential components of design, art and hu-

man civilization as such. The banning of copying would actually lead to 

chaos, as everything would turn into a l’art pour l’art, unique mini-universe 

with a system of principles of their own, whereas the exclusiveness of 

copying would bring about objects without any character.

tének megértésében, egyben felvett egy csomó olyan kérdést is, ami 

továbbgondolkodásra késztet. Mi történik akkor amikor az algoritmusok 

eluralkodnak a tervezésen? A hatalmas információmennyiség unalmas-

sá teszi-e az építészetet, hiszen minden ugyanúgy fog kinézni a végén? 

A copy-paste elhitelteleníti a tervezőt, hiszen már kész modulokat ren-

dezget át, ebből kiindulva egyáltalán szükség lesz-e tervezőkre húsz 

év múlva? Talán éppen e kérdések miatt érdemes tudomásul vennünk, 

hogy a copy-paste kultúra része napjaink építészetének, meg kell ta-

nulnunk együtt élni vele.
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csomópont
mEdgyaszay istván és hültl dEzső pályájának találkozásai

szöveg text: karácsony rita

Medgyaszay Istvánt, a vasbetonépítés magyar úttörőjét 
jelentős kutatói és tervezői tevékenységgel a háta mögött 
nevezték ki a Műegyetem magántanárává 1927-ben. Ettől 
kezdve nyílt lehetősége arra, hogy a gyűjtőútjain és saját 
tervezői feladatai során szerzett tapasztalatait megossza az 
érdeklődő hallgatósággal. 

Az 1920-as években is érvényben lévő1 1898-as műegyetemi Magántanári 

szabályzat értelmében „magántanárok valamely határozott tudományszak 

egyes részeinek nyilvános tanítására jogosult férfiak,2 kik előadásaikat a 

műegyetemen hirdethetik és ennek helyiségeiben tarthatják. Magántaná-

rok rendes tanszékek egész tárgykörére nem képesíthetők.”3 1902-ig kizá-

rólag műegyetemi oklevéllel, egyetemi doktori oklevéllel vagy középiskolai 

tanári oklevéllel rendelkezők folyamodhattak magántanári kinevezésért. 

Ez alól kivételt nyerhettek egyes, „elismert tudományosságú férfiak”, sőt 

az egyetemi tanács javasolhatta a habilitációs eljárás máig meghatáro-

zó elemeinek, a kollokviumnak és/vagy a próbaelőadásnak elhagyását.4 

 1902-ben a szabályzat két szakaszának módosítására volt szükség, 

ugyanis ekkortól a Műegyetemen is megszerezhetővé vált a műszaki 

doktori fokozat. 1902. január 16-án adták át az első doktori címet Zie-

linszki Szilárd, a Helyi érdekű és iparvasutak építésének és tervezésének 

magántanára5 számára. Az 1902. április 8-án jóváhagyott módosítás el-

sősorban a szabályzat 5. szakaszát érintette: a magántanári képesítés 

előfeltételévé a műegyetemi vagy egyetemi doktori oklevél megléte vált.6  

A 21. szakaszon ugyanakkor nem változtattak, vagyis a tanácsnak – in-

dokolt esetben – továbbra is jogában állt felmentést adni.

Medgyaszay istván 1925. június 5-én folyamodott először magánta-

nári kinevezésért előadások a népművészet köréből címmel.7 Kérelmét az 

egyetemi tanács befogadta és továbbadta az építészi osztálynak megvi-

tatásra.8 Utóbbi azonban elutasíthatta, erre utal, hogy Medgyaszay 1927. 

február 25-án benyújtott újabb folyamodványa a tárgykör kiegészítését 

tartalmazza,9 és ezt támasztja alá a Medgyaszay-emlékházban található, 

1925-ben kelt levél másolatának aljára írt megjegyzés is: „nov-ben Wäl-

der értesít, hogy minél rövidebb helyett mégis legalább 10 oldal legyen.” 

Az építész habilitációs eljárása ténylegesen tehát 1927-ben kezdődött. 

Medgyaszay műszaki doktori címmel ugyan nem rendelkezett, de szé-

leskörű és elismert szakmai tevékenységével bizonyította alkalmasságát 

a kinevezésre, így a tanács az ő esetében felmentéssel élt. A doktori cím 

mellőzésén kívül a bírálók a kollokvium elengedését is javasolták. 

A benyújtott anyag bírálatával a szabályzat értelmében a szakosztály-

nak legalább két tanárt kellett megbíznia. A Medgyaszay-anyag bírálója 

az első építész doktor, Hültl Dezső volt, rajta kívül Nádler róbert festőmű-

vészt és Wälder Gyulát kérték fel véleményezésre.10 Mindhárman – Wäl-

der Gyula ajánlásában tulajdonképpen röviden annyit ír, hogy csatlakozik 

bírálótársa, Hültl véleményéhez – kiemelik a magyar népművészet okta-

tásának fontosságát a Műegyetemen és elismerik Medgyaszay e téma-

körben végzett kutatómunkáját. Huszka józsef előadásai – Magyar díszítő 

motívumok – révén a hallgatóság 1914-től kezdve alaposabb ismeretekre 

tehetett szert a magyar népművészet terén. Medgyaszay ebbe a folyamat-

ba kapcsolódott be hetente tartott, vetített képes előadásaival. Hültl bírá-

latában közli az 1927-ben benyújtott előadás-tervezet főbb pontjait: „1. a 

Művészet és népművészet egymáshoz való viszonya és a képzőművészet 

jelentősége. 2. A magyar népművészet néprajzi és történeti háttere. 3. A 

magyar nép és képzőművészetének összefoglaló jellemzése. 4. népművé-

szetünk felosztása, jellemző műveinek ismertetése és méltatása. 5. népünk 

építőművészete és felosztása művészi korszakok szerint.” A tárgy címének 

változásaiból ítélve11 Medgyaszay előadásain nemcsak a magyar népmű-

vészet és építőművészet ismertetéséről esett szó, hanem a formakincs 

lehetséges alkalmazásáról is az akkori építészetben, a gyakorlatban. 

Nádler róbert bírálatában a nemzetközi és nemzeti folyamatok, érté-

kek párhuzamos jelenlétének szükségességére hívja fel a figyelmet. Vé-

leménye szerint „annak a népnek, mely nem akar elmaradni a civilizáció 

általános haladásától, át kell vennie a közkinccsé vált szellemi értékeket, 

de csak az a nép bír nyomatékos értékkel, mely nemcsak átveszi a többi 

népek kulturális munkáinak eredményét, hanem ad is valamit a magáéból. 

ezért minden népnek azt a benső sajátos értéket ápolnia kellene, mely-

ből merítve adhat valami különlegeset a közösségnek.” A továbbiakban 

más szempontokat is kiemel, melyek miatt úgyszintén fontosnak tartja 

a népművészet oktatását a Műegyetemen: „így a népművészeti tárgyak 

logikai, tektonikai és anyagszerű helyes alakítását és megmunkálását va-

lamint gazdag nemzeti jellegű díszítő formakincsét, mely alkalmas lenne 

a magyar építőművészetnek egy különös nemzeti zamatot adni.”

Nádlerhez hasonlóan Hültl is megfogalmazza az egyre inkább nem-

zetközivé váló építészet és egyáltalán a művészet problematikáját: „Szá-

meDgyAszAy isTván inDiAi ÚTján készíTeTT, később A műegyeTemen veTíTeTT FelvéTele. Forrás: meDgyAszAy-emlékház
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zadunkban, midőn a gyors közlekedés és a számos építészi publikatió az 

egyes nemzetek művészeti sajátosságait mindinkább elmossák és egy-

öntetűséget, cosmopolitikus egyenlőséget hoznak létre a művészi alko-

tásokban, nagyon helytálló a törekvés azt a nemzeti sajátosságot, a mely 

még fellelhető, lehetőleg megóvni, ápolni és azt kiművelve a művészetben 

nemzeti jellegre törekedni. A legnagyobb érdeklődés azok felé a műalko-

tások felé fordul, a melyekben nemzeti jelleg tükröződik.” Hültl számára 

– ennek ellenére – saját tervezői tevékenységében a történeti stílusok, 

különösen az itáliai barokk művészet jelentették a kiindulópontot. igaz 

ugyan, hogy a két világháború között modernebb stílusú épületeket is 

tervezett, de a díszítésről a Péterfy Sándor utcai kórházépület vagy a 

Cházár András utcai volt autóbuszgarázs (ma récsei Center) esetében 

sem kívánt teljesen lemondani. 

Medgyaszay habilitációja után három évvel tartott rektori székfoglaló 

beszédében Hültl üdvözli az új építőművészetet, az új szerkezeti megol-

dásokat, de a hagyománnyal szakító és a díszítést kizáró építészetet nem 

tartja minden esetben alkalmazhatónak, szerinte ugyanis az „az emberi 

szépérzék a díszítést megkívánja”, de „hogy a modern épületek dekoratioja 

a díszítő elem, hogyan fog kialakulni, az a jövő titka, de nem kételkedem, 

hogy igen rövid idő kell hozzá, hogy az építészet a túlságos egyszerűséget 

elhagyva, ismét architektonikus elemekkel és díszítésekkel fog dolgozni.”12 

 Medgyaszay tulajdonképpen egész pályája során arra törekedett, 

hogy az általa igen hamar felfedezett vasbeton építészethez megtalálja a 

megfelelő formát, hogy kifejezésre juttassa a szerkezetben ható erőket.13 

Ehhez nyújtott számára segítséget a népművészet és annak Keletre visz-

szavezethető gyökerei, de nemcsak számára, hanem ahogy a műegyetemi 

előadásait összegző kéziratban olvashatjuk: „népünk építőművészete ... 

nagy értékeket rejt magában minden hivatásos tervezőépítész részére is. 

(…) A népi formák közvetlen átvételére alig gondolunk. Inkább irányításra, 

népművészetünk ismertetett jellemvonásaira és sajátos hangulatára.”14 

 Hasonló okokból foglaltak tehát állást a népművészet oktatásának 

fontossága mellett a habilitációs anyag bírálói. Hültl szintén a rektori 

székfoglalójában tért ki arra, hogy a Műegyetemen – amely akkor az 

egyetlen főiskola volt, ahol építészképzésben vehettek részt a hallga-

tók – erős hangsúlyt kell fektetni az elméleti oldalra, és így az általános 

művelődési tárgyak oktatása és a történelmi stílusok tanulmányozása 

sem lehet elhanyagolható.15

A Medgyaszay istván magántanári képesítésére vonatkozó határo-

zatot végül 1927. július 31-én hagyta jóvá a vallás- és közoktatásügyi 

miniszter,16 természetesen a sikeres próbaelőadást követően.17 Az épí-

tészt 1939. augusztus 8-án nevezték ki18 a Műegyetem nyilvános rendes 

tanárává, aki egészen az 1950-es évek elejéig vett részt az oktatásban. 

Előadásainak szüneteltetését mindössze egyszer kérte a rektortól, 1931-

ben, amikor ázsiai tanulmányútjára indult.19

Az oktatás mellett mindvégig foglalkozott a magyar népművészet 

eredetének kutatásával és építészeti tervezéssel is. Tanártársával, Hültl 

Dezsővel valahol hasonló célt fogalmaztak meg maguk és az egész épí-

tésztársadalom számára – megtalálni a modern építészetnek megfelelő 

formákat, díszítményeket –, ugyanakkor más utakon jártak, mégis akad-

tak olyan tervezési feladatok, olyan közös pontok, melyek mindkettejük 

pályáját meghatározták.

Az egyik ilyen közös pont épp a magántanári kinevezés iránt be-

nyújtott kérelmek idejére tehető: a főváros 1925–26. évi kislakásépítési 

akciójának keretében Medgyaszay három (Budaörsi úti bérházépületek 

– A, B, D pavilonok), Hültl Dezső pedig egy (Simor utca, ma Vajda Péter 

utca 43.)20 bérházépületet tervezett.

A tervezéssel a „főváros első építészeit és építész tanárait” bízták 

meg, akik a stílus kérdésében is teljesen szabad kezet kaptak.21 Többsé-

gük – köztük Hültl Dezső – nem keresett új válaszokat, hanem a történeti 

stílusokhoz ragaszkodott. A bérházat tisztviselők számára tervezte Hültl, 

így egyszobás lakás alig volt benne, összesen 4 ilyen létesült. A lakások 

nagy száma (összesen 98 db, köztük 4 műteremlakás a manzárd-szinten) 

miatt nem volt lehetősége a függőfolyosó elhagyására. A belsőudvaros, 

függőfolyosós épületrészeket keskenyebb, egykor kétszobás, cselédszo-

bás lakásokat magába foglaló szárny köti össze. A neobarokk ezúttal is 

meghatározó, de ezen a házon már megjelenik Hültl építészetében egy 

új elem, amelyet később is előszeretettel használt: a főhomlokzat jobb és 

bal szélső tengelyében látható oszlopokkal alátámasztott nyitott terasz. 

A támaszok – a történeti építészet mintájára – alulról felfelé haladva egy-

re vékonyabbak. Szintén figyelemreméltó az összekötő épületrész udvari 

homlokzatának teljesen nyitott, oszlopos-árkádos kialakítása.

Medgyaszay bérházépületein ezzel szemben a népművészetből táp-

lálkozó építészeti és díszítőelemek jelentek/jelennek meg, megfigyelhető 

a lakások és az öt épületből álló együttes (a C, E pavilonokat Friedrich 

Lóránd22 tervezte) tiszta alaprajzi rendszere. Az öt pavilonban összesen 

134 lakás létesült, ezek közül mindössze 28 volt háromszobás, a többi 

egy-, illetve kétszobásnak épült.23

A két építész pályáját összekapcsoló másik közös pont az 1933-as 

meghívásos tervpályázat, melynek tárgya a Hármashatárhegyre építendő 

Nemzeti Emlékcsarnok volt. Medgyaszayt 1933. márciusában kérte fel a 

vallás- és közoktatásügyi miniszter a terv elkészítésére. A Hültl-hagyaték-

ban ugyan nem maradt fenn a meghívásos pályázatra vagy a felkérésre 

utaló irat, de megtalálható a tervezett emlékcsarnok rövid műleírása és egy 

köbméterszámítás, melyek segítségével képet alkothatunk Hültl tervéről is.25 

 Medgyaszay tervéhez26 hasonlóan Hültl is egy centrális, minden ol-

dalról közel azonos képet mutató épületben gondolkodott, melynek kö-

zepén található a Medgyaszay-tervben oktogonális, Hültlében kör alap-

rajzú, a Pantheon mintájára kialakított, mozaikfrízzel ellátott csarnoktér, 

a tulajdonképpeni szentély. Míg Medgyaszay több ízben foglalkozott a 

Nemzeti Panteon kérdésével, addig Hültl pályafutásában ez a feladat 

egyedülállónak mondható. A műleírásból ítélve ennek ellenére vagy pont 

emiatt nagy érdeklődéssel tett eleget a felkérésnek. Az építész a követ-

kezőképp ír az épületről: „Méretében a 100 m-t kell megközelítenie és 

tömegével kell hatnia. ezért kellett magas falakkal a megoldást keresni, 

viszont e falaknak nagy tömeghatást kell mutatniok, tehát lehetőleg nagy 

nyugodt felületeket kell alkotniok. ez emlékmű úgy nappal, mint éjjel 

pompás képet nyújtana a Főváros és a Duna felől. nagy nemzeti ünne-

peken kivilágítva és a tornyok tetején elhelyezett serpenyőszerű meden-

cékben égő óriási lángokkal remek látványt nyújtana. (...) Az udvar, mely 

a szentélyt körülveszi, szolgál az emlékművek felállítására, a hol a nagy 

falfülkék tág teret adnak az emlékművek művészi hatású elrendezésére. 

hülTl Dezső álTAl TervezeTT bérház A vAjDA PéTer uTcábAn. FoTó: kArácsony riTA
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1 Az 1916-os szervezeti szabályzat a korábbi Magántanári szabályzatra hivatkozik: „Azok, a kik  
 a műegyetemen határozottan körülírt tárgyakból előadásokat óhajtanak tartani, a Magántanári  
 szabályzat alapján magántanárokká képesíthetők.” 
 (A Magyar Királyi józsef-Műegyetem szervezeti szabályzata, Budapest 1916. 5.)
2 A szabályzat kizárólag férfiakat említ, hiszen az első női rendes hallgatók csak 1918-ban  
 iratkozhattak be a Műegyetemre. (Batalka Krisztina: A Műegyetem az első világháborúban.  
 http://gerundium.lib.unideb.hu/megjelent/html/58bd36febfef6)
3 A Magyar Királyi józsef Műegyetem Szervezeti szabályzata, Budapest 1898. 
 Magántanári szabályzat, 1. old.
4 A Magántanári szabályzat 21. szakasza
5 A M. Kir. józsef-Műegyetem programja az 1902/03-ik évre. BME Levéltár, Adatbázisok.  
 http://public.omikk.bme.hu/bme_evkonyv/weblap.php?step=2&cat=tanrendek&konyvtar=./ 
 tanrendek/1902_03/&alcim_id=1932 12. old.
6 A M. Kir. józsef-Műegyetem 1902/03-ik tanévének megnyitásakor 1902. szeptember hó 15-én 
 tartott beszéd. BME Levéltár, Adatbázisok. http://public.omikk.bme.hu/bme_evkonyv/weblap. 
 php?step=2&cat=beszedek&konyvtar=./beszedek/1902_03/&alcim_id=91 20. old.
7 rektori Hivatal iktatókönyv 1/1925–1610/1927. BME Levéltár. 1925/1225. Medgyaszayt  
 korábban is foglalkoztatta a tanítás kérdése, ugyanis 1914-ben, majd 1923-ban is  
 megpályázott egy-egy állást a ii. Középítéstani, illetve az i. Középítési Tanszéken.
 (Medgyaszay-emlékház, Műegyetem)

juNcTiONS
meeting points in the caReeRs of istván medgyasZay 
and deZső hültl

István Medgyaszay, a pioneering architect in ferro-concrete technology in 

Hungary was appointed a private lecturer with the Budapest University of 

technology in 1927, after a significant career as a researcher and designer. 

From that time on, there was the opportunity for him to share his experi-

ence of his tours and design work with his audience of interested students. 

Throughout his career he ambitioned to find the adequate form for ferro-

concrete architecture that he had discovered quite early to manifest the 

forces within the structure. Besides education, he had been engaged in 

researching the origins of Hungarian folk art and architectural design all 

throughout his oeuvre. In cooperation with his fellow lecturer, Dezső Hültl 

they phrased a similar goal for themselves and all the architects’ profes-

sion to find the adequate forms and ornaments for modernist architecture. 

However, they had a different way, and even so they were given design 

tasks and joint projects that defined their careers respectively.

A temetkezési helyek részben az udvar fülkéiben, részben a szentély krip-

tájában vannak, utóbbihoz az udvarból vezet le két lépcső és folyosó. Az 

egész elrendezés áhítatot keltő.” A 25 méter magas falkorona tetejét a 

lépcsőkön kívül két lift segítségével lehet megközelíteni, a 32 méter ma-

gas tornyok „kilépő-építményéhez”, melyek a tűzserpenyők elhelyezésére 

szolgálnak, csigalépcsőn lehet felmenni. Hültl a műleírásban a használni 

kívánt anyagokat is megnevezi: „a külső falai nagyméretű vagdalt kőből 

vannak elgondolva (budakalászi kemény mészkő), az udvar felől, úgy a 

falak, mint a szentély vörösbarna klinker burkolattal és kemény mészkő 

párkányokkal, lábazatokkal. A szentély lefödése vörösréz. Az udvar pad-

lója apró koczka színes mészkőből, mintában rakva, a csarnok padlója kő-

lapokból áll. A csarnok belsejének architektúrája kemény mészkő és már-

vány.” Hültl a tervezés mellett a kivitelezés mikéntjén is gondolkodott, 

úgy látta, hogy az volna a legegyszerűbb, ha a Bécsi út mellett létesíte-

nének egy ideiglenes építési telepet, ahonnan az újonnan kiépített drót-

kötélpályán lehetne felszállítani a szükséges anyagokat és eszközöket. 

 Dümmerling Ödön, a Hültl-iroda egykori alkalmazottja az 1960-as évek-

ben foglalkozott a Hültl-hagyaték gondozásával és feldolgozásával. Kéz-

iratában27 a két ismert dokumentum alapján az emlékcsarnokot kéttornyos 

építményként értelmezi, a köbméterszámítás adataiból kiindulva azonban 

inkább hatszögletű, a sarkokon egy-egy toronnyal tagolt „várkoronát” kell 

elképzelnünk, mely kivilágítva valóban impozáns látványt nyújtott volna. 

 Medgyaszay számos megbízást kapott az egyháztól és az államtól, 

fővárostól, ez is hozzájárult ahhoz, hogy az államosítást követően mel-

lőzték,28 a nagy állami tervezőirodákban alacsony beosztásban foglalkoz-

tatták. Minden bizonnyal hasonló vagy még szomorúbb sors vált volna 

Hültl Dezsőre (1870–1945), ha megéli a fordulat évét és Gellért-hegyi 

villájának felosztását. 

A két építész tervezői tevékenységén túl érdemes lenne műegyete-

mi munkásságukkal is mélyrehatóbban foglalkozni, hiszen a Műegyetem 

könyvtárában és levéltárában, valamint a Medgyaszay-emlékházban számos 

előadásjegyzet és irat vár tanulmányozásra, feldolgozásra és publikálásra. 

8 Egyetemi tanácsülési jegyzőkönyvek 1916–25. BME Levéltár. 3/a 5. jegyzőkönyv a tanács  
 1925. évi március hó 13-án tartott 2. rendes üléséről. 21.
9 rektori Hivatali iktatókönyv 1/1925–1610/1927. BME Levéltár 1927/330. Az iratok nem  
 találhatók meg a levéltárban, 1930-ban ugyanis kivették őket Nagy. Őmélt. 1930. iX. 5.  
 megjegyzéssel
10 rektori tanácsülési jegyzőkönyvek 1925–27. BME Levéltár. jegyzőkönyv a rektori tanács  
 1927. évi augusztus hó 31-én tartott 20. üléséről. Melléklet, bírálatok.
11 A magyar nép építőművészete, A magyar népművészet eredete. Népünk építőművészete,  
 Népművészetünk alkalmazása mai építészetünkben, Népies építőművészetünk és gyakorlati  
 alkalmazása, Népi építésünk és gyakorlati alkalmazása. BME évkönyvek, Tanrendek. 1927–46.
12 Hültl Dezső rektori székfoglaló beszéde, Magyar építészeti Múzeum, Hültl-hagyaték,  
 71.06.9.101
13 Medgyaszay istván: A vasbeton művészi formájáról. Művészet, Viii. évf. (1909) 1. sz. 30–37.
14 Potzner Ferenc: Medgyaszay istván. Holnap Kiadó, Budapest 2004. 198–199. 
15 Hültl Dezső rektori székfoglaló beszéde, Magyar építészeti Múzeum, Hültl-hagyaték,  
 71.06.9.101
16 rektori tanácsülési jegyzőkönyvek 1925–27. BME Levéltár. jegyzőkönyv a rektori tanács  
 1927. évi augusztus hó 31-én tartott 20. üléséről. 5–6.
17 A mérnöki és építészi osztály 1927. 06. 24-én terjesztette be a próbaelőadásról felvett  
 jegyzőkönyvet. BME Levéltár, iktatókönyv 1925–27. (Az irat elveszett).
18 rektori Hivatal összesített személyi név és tárgymutatója 1917–1940. 
 BME Levéltár, Medgyaszay
19 1931. szeptember 10-én kelt levél a Műegyetem rektorának. 
 Medgyaszay-emlékház, Műegyetem
20 A használatbavételi engedélyt 1927. február 18-án írták alá. BFL XV.17.d.329-38570
21 Gallina Frigyes, Dr.: Budapest székesfőváros 1925–26. évi építkezései. Magyar  
 építőművészet, 27. évf. (1927) 3–4. sz. iV.
22 Hültl Dezsővel ebben az időben dolgozott együtt Friedrich Lóránd a marosvásárhelyi  
 szanatórium tervein. (1926–28)
23 Gallina 1927.
24 A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1933. március 21-én kelt levele Medgyaszay istvánnak. 
 (Bizalmas! felirattal) Medgyaszay-emlékház, Tervek
25 Hültl Dezső tervleírása és költségszámítása a Hármashatárhegyen építendő Nemzeti Emlékmű  
 tervezethez. Magyar építészeti Múzeum, Hültl-hagyaték, 71.06.9.34
26 részletes leírását lásd a 2004-ben megjelent Medgyaszay-könyvben (Potzner, 181–183.) és a  
 Magyar építőművészetben (2017/4. Utóirat 66.)
27 Dümmerling Ödön: dr. Hültl Dezső. Kézirat, dr. Seidl Ambrus tulajdonában, 114.
28 Filmvetítés és kerekasztal-beszélgetés a Medgyaszay épületek sorsáról, MéSZ Kós Károly  
 Terem, 2017. október 6.

kArácsony TAmás rekonsTrukciós rAjzAi hülTl Dezső hármAshATárhegyre TervezeTT emlékcsArnokáról
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a historizmus mEstErE
dr. pilkhoffEr mónika: lang adolf építész munkássága

tErc, BudapEst, 2017, 216 oldal

szöveg text: jEnEy andrás

Pilkhoffer Mónika a Pécsi Tudományegyetem történész kép-
zettségű adjunktusa, akinek neve építészettörténészként 
régóta ismert. Első nagy terjedelmű monográfiája 2004-ben 
jelent meg Pécs századfordulós építészetéről, ezt néhány 
éven belől két másik, szintén Pécs építészetével foglalkozó 
kötete követte. Legújabb munkája Lang Adolf (1848–1913) 
historizáló életművét dolgozza fel, amelyhez az építész két 
pécsi középületének (Városháza, Nemzeti Színház) kutatá-
sából indult ki.

Lang, noha Hágától Bukarestig Európa-szerte találhatók művei, magyar-

nak vallotta magát. Legtöbb műve itt valósult meg, építészként és épí-

tési vállalkozóként is tevékenykedett, felesége is magyar volt. Lang az 

első magyarországi tartózkodása 

idején (1873–1878) csak Buda-

pesten alkotott. A szerző precí-

zen bemutatja a korábbi – nem túl 

számottevő – Lang kutatásokat 

és felhívja néhány abban szereplő 

pontatlanságra a figyelmet, illetve 

végigveszi a meglehetősen szűkös 

forrásokat. Az életrajzi fejezetben 

a prágai születésű építész német 

és zsidó őseiről olvashatunk, isko-

láiról, és arról, hogy a nagynevű 

bécsi építésznél, Heinrich Fers-

telnél tanult, aki később többször 

tanári katedrát szerzett számára. 

Pilkhoffer megemlíti a művész 

gyakori költözködéseit, a kollégá-

jával Steinhardt Antallal való tár-

sulást, de azt is, hogy építészük 

sok negatív kritikát kapott a kor-

társaktól.

Ebben a fejezetben találtam egy kisebb tévedést. Pilkhoffer reagál 

Ybl Ervin Ybl Miklós című monográfiájának egyik végjegyzetére. Eszerint 

a „Képzőművészeti Társulat háromemeletes (?) házának (Sugár út 88) 

terveit Lang Adolffal együtt Ybl Miklós írta alá. Kérésük a magánépítési 

engedélyek között szerepel az 1878. augusztus 19-i ülésen.”1 Az egyik 

probléma, hogy Ybl Ervin pontatlanul jegyzetelt az Építési Ipar című lap-

ból. Ott nem a Sugár út 88-as szám szerepel (ami Déry Attila topográfiája 

szerint a mai Andrássy út 74), hanem valójában a Sugár út 78-as szám 

található az egykori folyóiratban (ami Déry szerint a mai Andrássy út 64-

es számnak felel meg). Ez ma egy háromemeletes bérház, melyben egy 

további – talán későbbi – mezzaninszintet alakítottak ki (hozzátesszük, 

Ybl kérdőjelet helyezett el az emeletszám említése után). Az Építési Ipar 

esetleg egy, a Képzőművészeti Társulat tulajdonában álló bérházra is 

utalhatott, nem a régi Műcsarnokra. Hangsúlyozom, akármelyik házszám 

is a helyes, mindkét házszám esetében az Andrássy út páros oldalán 

keresendő épületről van szó. Tehát nem a páratlan oldalon álló régi 

Műcsarnokról. Pilkhoffernek igaza van abban, hogy Ybl Miklós neve nem 

feltétlenül tervezőként, csak hivatalos közegként szerepelhetett ennél 

az épületnél a szaklapban. Ugyanis leellenőriztem, és az Építési Ipar 

magánépítési engedélyek rovata többi hírével ellentétben, itt nem az „é”, 

azaz építész, hanem az „Aláírva” szó található a művészek neve (Ybl Mik-

lós és Lang Adolf) előtt. Az ügyben még további kutatás szükséges.

Az épületeket bemutató fejezetek a középületekkel kezdődnek, majd 

a szerző rátér a magánmegbízásokra, végül a meg nem valósult ter-

veket mutatja be. Az első magyarországi alkotói periódus középülete-

it e korszak bérházai követik, majd a második magyarországi időszak 

Steinhardt Antallal közös munkái következnek (1890–1895). Ezt követi 

az önállósodása utáni harmadik periódust (1896–1908) bemutató rész. 

Pilkhoffer elsőként a budapesti 

régi Műcsarnokról ír, mely Lang 

főművének mondható. Ezt követi a 

szomszédos régi Zeneakadémia, 

melyet a Képzőművészeti Társu-

lat építtetett. Pilkhoffer – részben 

jakab Dezsőre támaszkodva – 

felfedez olyan értékeket az épület 

exteriőrjén, melyeket más kuta-

tók eddig nem vettek figyelem-

be. Ezután a Pesti építőtársaság 

megbízásából emelt épületekről 

olvashatunk. Két Bajcsy-Zsilinsz-

ky úti épületegyüttes bemutatását 

az Andrássy út páratlan oldala 

első, városképileg nagy jelen-

tőségű palotájának ismertetése 

követi. Ez az egyik legkorábbi 

barokkizáló lakóház Magyaror-

szágon, a szerző szerint szinte 

úttörő jel leggel.  Piatsek Gyu-

la pécsi építész későbbi, Lang el leni vádja kapcsán (az And-

rássy úti ház kivitelezéskor bedőlt egy épületrész az építőanya-

gok nem megfelelő minősége miatt) Pilkhoffer Lang mellett áll ki. 

 A Steinhardttal közös művek közül elsőként a Pécsi Nemzeti Színház 

neobarokk palotájának ismertetésére kerül sor. Ennek nagy része szó 

szerinti átvétel a szerző Pécs építészete a századfordulón című köny-

véből. A fejezet részletessége sugallja a szerző némi elfogultságát az 

épület iránt, hisz ez az egyik mű, amit a legrégebben kezdett el kutat-

ni. Természetesen e színházépület megérdemli a részletes bemutatást, 

kvalitása és az életműben betöltött kiemelkedő szerepe okán. A szegedi 

gőzfürdő ismertetésének elején kitűnik a szerző történész képzettsége, 

lakáskultúra, életmódtörténet terén való jártassága (ez a könyvben más-

hol is megjelenik). A szegedi kultúrpalota Pilkhoffer szerint a Millennium 

előtt tisztelgő város reprezentatív szándékairól tanúskodik, és nem a 

célszerűségről. Az izgalmas építéstörténetű második Lang-féle színház-

A lAng ADolF TervezTe régi műcsArnok éPüleTe 1890-ben. Fszek buDAPesT gyűjTemény
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épület Kassán épült fel. A fővárosi millenniumi kiállítás Vas-, fém-, és 

építőipari csarnoka kortárs chicagói előképre vezethető vissza. Pilkhoffer 

annak a nézetnek a híve, hogy a budapesti rákóczi úti, Pán józsef-féle 

egykori Pannónia szálló átépítése Langék nevéhez fűződik. Ezután három 

budapesti nagykörúti, késő historizáló bérház és egy Hold utcai klasszi-

cizáló jellegű ház bemutatása következik. Az utóbbiról szóló szöveg zá-

rómondata egy elődépületre utal, amelyre azonban nem találtam utalást 

az ismertetésben. Mellékesen meg kell jegyezni, hogy több budapesti 

ház építéstörténete hiányzik a könyvből, jóllehet az engedélyezési iratok 

pusztulása okán. Szerencsés lett volna minden esetben jelezni, hogy 

ezek az iratok nem találhatók meg Budapest Főváros Levéltárában.

A következő fejezetből kiderül, hogy szerző precízen utána járt a 

meg nem valósult plánumoknak is, például a New York életbiztosító 

Társaság pályázatára készült tervnek. A mára a felismerhetetlenségig 

átépített budapesti Magyar Színházzal kapcsolatban a szerző felfedezte 

lehetséges előképként Gottfried Semper drezdai Operáját. Lang tordai 

építkezései-vel kapcsolatban Pilkhoffer történészi vénája is felcsillan (a 

rendezett tanácsi jogú városokkal kapcsolatban). A pécsi Városházát 

bemutató ismertetést a szerző ismét a Pécs építészete a századfordulón 

kötetéből vette át, nagyrészt szó szerint. Az egyik tervváltozaton feltűnik 

a bécsi Belvedere hatása, amire a 

szerző már több eddig bemutatott 

Lang művön is felhívta a figyelmet. 

A fejezetből megismerjük az épí-

téstörténetet, mely meglehetősen 

elhúzódó és viharos volt. A nem 

megvalósult tervek hosszú sorá-

ban néhánynak a papíron maradá-

sa fájdalmas történet, ilyen például 

a szombathelyi színház terve. 

A Lang Adolfnak tulajdonított 

munkák között a szerző itt bemu-

tatja a Lang által átépített Vigadó 

téri Hangl-kioszkot is. (Az életrajzi 

fejezetben az építmény helyét vé-

letlenül az Erzsébet térre helyez-

te.) Végül viszonylag röviden, de 

illő módon sor kerül a Langgal 5 

évig közösen dolgozó Steinhardt 

Antal bemutatására is, aki meg-

bízható építész volt, de nem volt 

kiemelkedő jelentőségű.

A kötet nyelvezete olvasmá-

nyos stílusú, az összegző fejezet-

ből fokozottan kicseng a szerző téma iránti lelkesedése. A színvonalas 

monográfia tehát a legkevésbé sem nevezhető unalmas olvasmánynak, 

az összegző fejezet szellemes záró mondata pedig kifejezetten derűt kelt 

az olvasóban. A kötetből sajnos hiányzik az életmű listája, bár a tarta-

lomjegyzék ezt részben pótolja. Nincs említés arról, hogy Lang építészi 

működése alatt hány megvalósult (és jelenleg ismert) épületet alkotott.

Pilkhoffer tisztában van a magyarországi historizmus kutatás fris-

sebb eredményeivel: nemcsak a korábbi korok épületei között járt utána 

előképeknek, hanem a néhány évvel korábban fogant, Magyarországtól 

nyugatra álló kortárs épületek között is keresett, és talált ihletadó mű-

veket. érthető okokból a történeti Magyarországon álló Lang-épületek 

bemutatására vállalkozott. E precíz munka után érdemes lenne meg-

fontolnia más országokban álló Lang-művek feldolgozását is. Pilkhoffer 

monográfiája óriási, hosszú és aprólékos kutatás eredménye, nagyban 

hozzájárul, hogy Lang Adolf elfoglalja méltó helyét a magyarországi, Mo-

narchia-korabeli építészet történetében.

A mASTer OF HiSTOriciSm
the oeuvRe of aRchitectuRe adolf lang

Mónika Pilkhoffer, an associate history professor with the University of 

Pécs, has also established her fame as an art historian. In her latest publi-

cation she analyses the oeuvre Adolf Lang (1848–1913) with special regard 

to historicism (revivalist styles). A starting point for this was her research 

into two public buildings of the architect located in Pécs. Born in Prague, 

the architect had German and Jewish ancestors, he was a student of a 

prestigious Vienna-based architect, Heinrich Ferstel, who later on found 

him a lecturer’s position on more than one occasion. As a result of thor-

ough and long research work into the topic, this monography presents the 

architect’s biography, main projects and less successful buildings, designs 

that remained in blueprint, his stylistic relations and associations, which 

greatly contributes to place Adolf Lang in the position he well deserves in 

the history of Hungarian architecture in the age of the dual monarchy.

——
1 Ybl Ervin: Ybl Miklós. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1956. 145.

lAng ADolF Tervei A műcsArnokról. Fszek buDAPesT gyűjTemény
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sos Brutalizmus
mEntsük mEg a BEtonszörnyEkEt dam, frankfurt, 2017. 11. 09. – 2018. 04. 02.

szöveg text: szEgő györgy      fotók photos: dam

A kiállításon központi szerepet kap a beton brut francia kifejezés, amit 

magyarul előbb híven nyersbetonnak, majd látszóbetonnak fordítottunk. 

A tárlat legkorábbi csúcspéldái: Alfred Neumann-Zvi Hecker-Elder Sha-

ron az izraeli Bat Yam-i városházával (1961–1963), illetve Claude Per-

rault-Paul Virilio a Sainte Bernadette de Banley Nevers-i templommal. 

Előbbi fotóján balett-táncos ünnepli a házat – ahogyan Nicolas Schöffer 

egyik mobil plasztikájának 1960-as évekbeli performanszán Maurice 

Béjart táncosai üdvözölték a szép új világot – éppen a Marseille-i Unité 

d'Habitation nyersbeton tetőplasztikáival a háttérben. Az előzmények-

ben benne vannak a pusztulásra utaló építmények is, Virilio második 

világháborús náci bunker-apoteózisa és az új izrael holokausztból való 

feltámadásának építészeti metaforái – amit bizarr prológusként most 

éppen egy német múzeumban láthatunk. 

De a tárlaton láthatunk emblematikus épületeket a háború nagy 

veszteseként tápászkodó japánból, és a győztesektől: a volt jugosz-

láviából, valamint Nagy-Britanniából vagy az új Brasilia fővárosból. Brit 

példák az újbrutalizmust feltaláló Alison és Peter Smithson épületei, 

többször óriásmakettekkel is illusztrálva (a modelleket kaiserslauterni 

műegyetemi diákok készítették). A hatalmas háborús károkat szenve-

dett Frankfurtból S. Werner-Heinrich Nitzsche AfE-Turmja (1970–72) 

toronyház-kolosszusa iskolapéldája a korszak építészetét rendre elérő 

szlömösödésnek. 

Akad intimebb léptékű német példa is: Heinz Buchman temploma 

(1965–68) zugokká szelídíti a roppant tartószerkezetek áthatásainak 

nyersbeton-geometriáját. Az épületek gyakran mállásnak indultak, nem 

Az 1950-es, 60-as, 70-es évek brutalista építészetét elő-
ször tekinti át világpanoráma-kiállítás. A mentőszándék 
mögött a Frankfurti Építészeti Múzeum és a Wüstenrot 
Alapítvány összefogása áll. 

herwig uDo grAF: kulTurális közPonT, mATTersburg, AusTriA, 1973–1976

brigiTTe és chrisToPh PArADe: gimnázium, hückelhoven, némeTország, 1963–1974. FoTó: chrisToPh PArADe, 1974 k. FriTz woTrubA: szenTháromság TemPlom, bécs, 1971–1976. FoTó: wolFgAng leeb, 2011



réGi-új magyar építőművészet 

80

egyszer a vasalások is felszínre kerültek – az SOS cím ezért indokolt. 

Pozitív példa a grúziai Tbiliszi Közlekedési Minisztériumának robusz-

tusságában is könnyeden lebegő tömbje (G. Chakava-Z. jalaghania, 

1972–75). Ezt a házat ma a Bank of Georgia használja és kifogásta-

lan állapotban tartja. Nem mondható el ugyanez a jóval gazdagabb 

Németországban álló Neviges zarándoktemplomáról (Gottfried Böhm, 

1963–73). A gótikus várat és jégkorszaki képződményt idéző épület-

szobor felületeit kikezdte az elmúlt 55 év.

Ha összefoglalást akarunk csinálni, a „betonszörnyek” alcímről ki-

derül, hogy ez marketing ihlette múzeumi és épített örökségvédelmi 

szlogen. Az alkotók költői karakterű egzaltáltsága expresszív formák-

hoz vezetett, ami éppen a modernizmus nagy adóssága. Több moder-

nizmus-kritika szerint semmi formai újat nem hozott a hosszú korszak. 

Az ítélkezők talán nem gondoltak a brutalizmusra, benne Fritz Wotruba 

bécsi Szentháromság-templomának épületplasztikájára vagy Zalotay 

Elemér szombathelyi Szputnyik-figyelőjére. 

A kiállítás honlapján található adatbázis 1000 példával és modellek-

kel szélesíti ki a tárlat fotó- és tervanyagát (http://www.sosbrutalism.

org/). Egy interaktív világtérképen lehet felkutatni az épületeket. Egyút-

tal felhívást tettek közzé, hogy a brutalista építészet iránt elkötelezettek 

látogatók újabb példákat javasoljanak az adatbázis bővítésére. Már né-

hány magyar épületet is regisztráltak, köztük Zalotay Elemér Szputnyik 

figyelő állomását. Várják a további épületeket!

günTer bock: wesThAusen imAház, FrAnkFurT,1958–1963. FoTó: juPP FAlke, 1963 k.

clAuDe PArenT, PAul virilio: sAinTe-bernADeTTe Du bAnlAy, nevers, FrAnciAország, 1963–1966. FoTó: bruno bellec, 2008 zAloTAy elemér: szPuTnyik megFigyelő, szombAThely, 12968. FoTó: u. nAgy gábor
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A terv célja egy olyan turistaház lét-
rehozása volt, ami a természet szívé-
ben, távol az emberi környezet zajától 
és káros hatásaitól, önfenntartóan tud 
létezni akár a Bükk-fennsíkon, a Há-
rom-kő csúcsán, vagy akár más, turis-
ták által kedvelt hegycsúcson. Mene-
déket nyújt az időjárás viszontagságai 
elől, kényelmet és kikapcsolódást a 
szervezett szállóvendégeknek.

____
terv
plan____

hároM-kő 
tUrIstaház
méSz-mék 
diplomadíj 2017
—
terv concept: BrezINa zsolt
konzulens consultant: keller FereNc
—

A terv egyik fele egy önellátó turistaház, ami 

kulcsosházként működik, bejelentkezés alapján 

foglalható el, kielégíti az emberi alapszükség-

leteket – vagy akár többet is – , és kényelme-

sen tölthet el itt egy estét például egy baráti 

társaság. Ahhoz hogy ez életképesen tudjon 

működni, szükség van elektromos áramra, 

folyó vízre, illetve fűtésre időjárástól függően. 

A másik fele az úgynevezett bivakolásra alkal-

mas. A bivak egy szükségszállás, olyan alvó-

hely, ahol kicsit kényelmetlenül, de védetten 

lehet átvészelni egy éjszakát a hegyekben. 

 A házikó a hegycsúcsról meginduló déli 

lejtőn kapott helyet, ezzel páratlan kilátást 

biztosítva az odalátogatóknak, ugyanakkor 

nem zavarja a csúcsra érkezők kilátását. 

Az alsó épülettömeg kilátási pontként is funk-

cionál. Az épület tömege letisztult, egyszerű, 

mégis sokatmondó. Elsőként a bivakszállás 

vasbeton tömege simul a hegyoldalba, szi-

lárdan és megbízhatóan, sugallva funkció-

ját is, majd erre ül rá a könnyűszerkezetes, 

védelmet és kényelmet nyújtó turistaház. 

Az alsó tömeg zárt, csak minimális megnyitás 

található rajta. A felső tömeg más szempon-

tok szerint alakul: itt nem a szükségszerűség 

az elsődleges, hanem az otthonosság, kom-

fortosság, így a déli bütüjén egy nagy, emelet-

nyi magas üvegfelület biztosítja a kilátást és a 

megvilágítást, illetve a tetőfelületen egy teljes 

hosszban végigfutó felülvilágító sáv hasítja fel 

a kubust. A bejárat résnyire nyílik meg a turis-

taút felé. Az alsó menedék bejárata az épület 

keleti oldalán, a hegyoldalon leereszkedve ér-

hető el. itt egy stégre érkezünk, ami a mély-

ség fölött úszik és a bivak elé is benyúlik. Ez 

tökéletes helyet ad a túrázóknak egy kis láb-

lógatós ücsörgésre, tűnődésre a világ felett. 

 A belső tér kialakítása is egyszerű, puritán, 

funkcionális. Falai nyers zsaluzott betonfelü-

letek, a padlón egy strapabíró műgyantás be-

vonat készül, egy deszkaburkolatos, dobogó-

szerű alvófelület szolgál fekhelyül. Ez a felület 

a hátfalra is felkúszik, ezzel nagyban javítva 

az itt alvó vendég hőérzetét. Egy egyszerű 

asztalon és padon kívül másra nincs is szük-

sége az itt megszállónak, hiszen egy sátorban 

sincs több. A felső kubus kétszintes. Föld-
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THree-STONe TOuriST lOdGe
mÉsZ-mÉk diploma aWaRd 2017

The primary aim of the scheme was to con-

struct a tourist accommodation which is lo-

cated in the heart of nature, far away from 

the noise and harmful impacts of man-made 

environment and can exist and maintain itself 

in a sustainable way. It partly functions as a 

self-supporting tourist lodge which can be oc-

cupied via advance booking, and provides the 

basic needs of human beings – or even more: 

it can comfortably accommodate a company 

of friends staying overnight, for example. The 

other half is a so-called bivouac, or an impro-

vised temporary accommodation where one 

can spend the night with less comfort, but 

in a place sheltered from the weather up in 

the hills This small cottage is located on the 

southern slope starting from the hilltop, and 

thus offers unique vistas for visitors without 

disturbing the view of those arriving at the 

top. The lower-located structure also func-

tions as a vantage point.

szintjére érkezve egy két szint magas térbe 

lépünk, ami egy a hossztengelyében végigfutó 

közlekedő sáv, fölötte a felülvilágítókkal. in-

nen érhető el a mellékhelyiség és a gépészeti 

tér, másik irányban pedig egy lépcsőn jutunk 

az emeletre. A földszinten közösségi tér ka-

pott helyet, egyik végén egy főzősarokkal, 

a másikon a kilátásra szervezett, kandallós 

résszel, közöttük egy étkezőként funkcionáló 

asztalsorral. Az emeleten csupán egy alvótér 

és egy vizesblokk kapott helyet, meleget a 

földszinti kályhától felfutó kémény szolgáltat. 

 Anyaghasználatban is érzékelhető a 

kétféle rendeltetés. Az alsó vasbeton ku-

bus nyers, durván zsaluzott textúrája szin-

te megegyezik egy barlang hatásával, ám a 

fekvőfelületeken elhelyezett faburkolat még-

is csal egy kis komfortosságot a menedék 

belsejébe. A felső kubusban egy magasabb 

komfortszint kielégítése volt a cél, itt két 

jellemző felület található: fafelület a padlón 

és rétegelt lemez fal- illetve mennyezetbur-

kolatok, valamint vakolt felület a közlekedő 

sávban. A kettő közül inkább a fa dominál, 

így kényelmes, otthonos az összhatás. Az 

anyaghasználaton túl a fény is a belső tér 

fontos szervező eleme. Az épület tetején vé-

gighúzódó felülvilágító sáv egészen a föld-

szintig engedi a fény terjedését, egybefogva 

így az emelet és földszint terét.
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____
passzázs
passage____

otto BartNINg
muSeum künSTlerakademie maTildenhöhe,
darmSTadT, 2017. 11. 19. – 2018. 03. 18.
—
szöveg text: szegő györgy     fotók photos: MatIldeNhöhe, darMstadt
—

Otto Bartning 1883-ban született Karlsruhéban, 

és éppen a múlt századfordulón lett építész-

hallgató szülővárosában, majd Berlinben. Nem 

tett záróvizsgát, ehelyett már 1904-ben világ 

körüli utazásokra indult. 1905-től templomépí-

tési megbízásokat kapott, ígéretes pályakezdés 

után lett katona a Nagy Háborúban. Túlélte, és 

egy vesztes birodalomban vett részt a keresz-

tény liturgiai reformnak megfelelő templomtípus 

kialakításában. 1922-ben Dominikus Böhmmel 

és Martin Weberrel együtt publikáltak a korban 

tisztaság- és fényszimbólumként kezelt formát: 

kristály alaprajzú és -tömegű evangélikus temp-

lomterveket rajzoltak. Bartning legjelentősebb 

terve a csillagtemplom vázlata, amelyet mél-

tán emlegetnek Bruno Taut Sterntempel-jével 

(1920), vagy Wassili Luckhardt és Hans Scha-

roun egykorú kultuszépületeivel együtt.

A darmstadti kiállításon láthatók a több éven 

át érlelt csillagtemplom-gondolat fejlődésének 

vázlatai és egy 1951-es modell, amelynek ere-

deti tervei még 1922-ben készültek. A centrális 

kristályos kupolaépület egyszerre rokona a bres-

laui jahrhundertshallénak (Max Berg, 1913) és 

a dornachi első Goetheanumnak (rudolf Steiner 

és Carl Schmid-Curtius, 1913–20). Utóbbi alap-

rajzát a tervezők a csillag szimbólum helyett 

egy pentagon-dodekaéderből szerkesztették. 

Bartning szerkesztése erősen emlékeztet a 

Steiner-féle spirituális geometriára, ha megépült 

volna, a 20. század meghatározó építészeti tel-

jesítménye lenne.

A weimari köztársaság szociális építkezé-

seiből részt vállaló Bartning ikonikus épületei 

a frankfurti Musikheim (1929), a berlini gyer-

mekklinika (1927–29) és a Vöröskereszt ber-

lini országos klinikája (1930-31). Ekkor már a 

Bauhaus oktatási reformjában Walter Gropius 

mellett munkálkodott, házai a racionális modern 

vonalába illeszkednek. részt vett a berlini Sie-

mensstadt lakótelep tervezésében (1930), ami 

a sorházas „Siedlungok” egyik iskolapéldája 

lett. A technológiai innováció két kiemelkedő 

Bartning-épülete a fémvázas szerelt szerkezetű 

kölni Acéltemplom (1928), illetve ilyen milánói 

vásárvárosba tervezett, hajlított acélelemekből 

formált német pavilon is (1926). Talán legin-

kább folytatása a 10-es, 20-as évek templomi 

reformelképzeléseinek a berlini Gustav Adolf 

templom (1934). Tervei részt vettek az 1933-as 

chicagói világkiállításra készült modern egyház-

építészeti témájú német kiadványban.

A korszak, különösen a náci propaganda 

hírhedt Entartete Kunst 1937-es, 38-as kiállí-

tásai, válaszút elé állította a német építészeket 

is. Bartning a templomépítészet terepére vo-

nult vissza. Maradandó templomarchitektúrát 

formált Karlsruhéban, Görlitzben, Herleenben. 

1940-ben részt vett egy anonim békefelhívás 

megfogalmazásában.

A szövetséges légierők 1944–45-ös német 

civil célpontokat támadó szőnyegbombázásai 

nyomán a háború után a szükségtemplom építési 

programban működött. építészete ismét megújult. 

 1959-ben az 1848-as német országgyűlés-

nek helyet adó frankfurti Pauluskirche újjáépí-

tését vezette. Ugyanitt Goethe elpusztult szü-

lőházának rekonstrukcióját is ő tervezhette.

Kiemelkedő munkája a fa kerettartókból 

szerkesztett johanneskirche Wuppertalban 

(1948–49). Ez a munka a szükségkörülmények 

ellenére frissen idézi a csillagtemplom építészé-

nek évtizedekkel korábbi ideális templomterét. 

 Bartning pályája láttán joseph Fähmel 

alakja jutott eszembe, a Nobel-díjas Heinrich 

Böll Biliárd fél tízkor című regényének hőse, aki 

1958-ban, 80. születésnapján sűrítve végigéli az 

elő fél évszázadot, ami azzal kezdődött, hogy 

fiatal építészként tervet nyújtott be a Sankt An-

ton apátság pályázatára. Keserű családregény, 

három nemzedék sorsával. A német gazdasági 

csoda csúcsán – mondják – Böll lett a néme-

tek lelkiismerete. Fähmel két fia a háborúban 

elesett. Fő művét, az apátságot, az egyetlen 

életben maradt, robert robbantotta fel, morális 

belső vállalásként. Szimbolikus német toposz 

Fähmel, akinek egész életműve elpusztult, lakó- 

és középületek sokasága, és végül az apátság 

is. Böll regénye 1959-ben jelent meg – talán 

az író ismerte Otto Bartningot, aki 1988-ban 

Frankfurtban hunyt el.

A csillAgTemPlom mAkeTTje, 1922. FoTó: oTTo hArTmAnn

sTAhlkirche, 1928. FoTó: hugo schmölz

A sTAhlkirche belső Tere, 1928
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kÉt 20. századI asszoNy öröksÉge BÉcsBeN
BrigiTTe hamann hagyaTéka 
vároSháza-könyvTár, 2017. 06. 26. – 2018. 01. 26.
—
szöveg text: szegő györgy      fotók photos: rathaUsBIBlItothek WIeN, JüdIsches MUseUM WIeN
—

A német-osztrák történésznő (1940–2016) ha-

lála után egy évvel a rathaus gyűjteményére 

bízott hagyatékából válogattak kiállításnyi 

soha nem látott dokumentumot. Hamann fi-

atal lányként a bécsi egyetemre jött Német-

országból. itt kutatott öt évtizeden át. rájött, 

hogy a német nyelvű kultúra és a modernitás 

itt találkozott össze a legtermékenyebb mó-

don. De míg a német források jelentős része 

elpusztult a nácik máglyáin és a ii. világhá-

ború szövetséges szőnyegbombázásaiban, 

addig Ausztriában szinte érintetlen a tárgyi 

múlt. Hitt az apró, jelentéktelennek látszó 

emlékek erejében – a mikro-történelemben. 

Fantasztikus intuícióval közelített kedvenc té-

mái hálójához. Nem érte be a forráskutatás-

sal, elhatározta, hogy eredményeit a lehető 

legnépszerűbb stílusban publikálja is. „Öröm 

osztrák történésznek lenni (…) akinek jó szi-

mata van, az mindig rátalál valami fontosra” – 

nyilatkozta az 1995-ös Frankfurti Könyvvásár 

díszvendégeként. 

érdekelték a Habsburg-ház személyisé-

gei: Elisabeth és rudolf trónörökös, a föld-

rajzi utazó, Maximilian (Ferenc józsef test-

vére) a mexikói császár, illetve olyan figurák 

irodalmi- és magánlevelező dokumentumai, 

mint Alexander von Humboldt, Thomas Mann 

vagy richard Strauss. Ezek biográfusaként is 

addig láthatatlan forrásokhoz jutott. Villáik, 

kastélyaik hátterét is megcélozta, nem érte 

be azok építészettörténeti zárványaival. ráta-

lált Sissi adriai, Miramare kastélyának privát 

papírjaira, fotóira, kis-tárgyaira. A császárné 

Gödöllőre és Korfura menekülését, az udvart 

kerülő utazásait is nagy empátiával kutatta. 

Egy blokk Arthur Schnitzler bécsi művészko-

lónián álló villájának számos ismeretlen, ál-

tala gyűjtött dokumentumával foglalkozik. A 

Nobel-díjas Arthur Schnitzler villáját Hermann 

Müller építész még svájci historizáló stílusban 

építette, 1910-ben vásárolta meg az író. Bel-

ső berendezését a Bauhaus modorában ala-

kították át. 1931-es halála után is itt marad-

tak könyvtára és kéziratai és skiccei, 40.000 

oldalnyi naplója. Az 1938-as náci megszállás 

után a máglyára szánt hagyatékát az ango-

lok diplomáciai védelem alá helyezték és a 

Cambridge Egyetemre szállították. Két éve a 

brigiTTe hAmAnn,  1995 k. FoTó: gerhArD bArTl

enTeriőr ArThur schniTzler villájábAn, Archív FoTó

sissi hermes-villájA A lAinz-vADAsPArkbAn
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Zsolnay-Verlag egy addig ismeretlen novel-

láját is kiadta, miután a Cambridge-i egye-

temi könyvtárban a kutatók rátaláltak. Szinte 

szomszédai voltak Hugo von Hofmannstahl, 

Hermann Bahr, richard Beer-Hofmann, Félix 

Salten (Salzmann Zsigmond) és a halála évé-

ben ideérkező Kálmán imre.

A „Modern Wien” mozgalom a menekü-

lő szereplőinek szétszóratása utáni sorsokra 

is kiterjesztette gyűjtést/kutatást. érdekesek 

Erich Andreas Gold karikaturista Egyesült Ál-

lamok-beli, Karl Mautner újságíró kolumbiai, 

Fritz Szanto jazz-zenész sanghaji exiliumának 

mikroemlékei – egy másik tárlategységben. 

Nagy vihart kavart a még nem teljesen 

nácitlan Németországban a Winifred Wagner 

és a Hitler Bécsben című munkáival – kérdőre 

vonták: német létére hogy írhatta meg ezeket? 

Bécsi lakhatásával és szabadúszó történész 

státuszával és magas osztrák állami kitünte-

téseivel azonban immunitással bírt, sőt Auszt-

ria, talán kora legnépszerűbb nőtudósa lett. 

 Külön kiállítás vonulat a 20. századi női 

sorsokat követő Brigitte Hamann. Ebben Sissi 

mellett az első világháború ellen nőmozgal-

mat szervező békeharcos Bertha von Suttner 

munkásságának feltárása egy főtéma, de a 

Bayreuth legendához köthető Wagner-család 

nőtagjainak tetteit leleplező műve is történé-

szi csúcsteljesítmény – látható, milyen emlé-

kekből indult el a kutatása.

A tárlaton vetített tévéinterjúkban a kuta-

tónő – rommy Schneiderhez/Sissihez hason-

lítható – sugárzó egyéniség, talán ez is segít-

hette gyűjtőtevékenységét. De, több riportban 

elpanaszolja, hogy három gyereket nevelt fel 

az anyósával közös bécsi lakásban, kutató-

munkáját éjjelente a konyhaasztalon művelte. 

Talán saját sorsát fürkészve fordult egy kötet-

ben az asztrológiához – ez sem mindennapi 

opus. Teljesítménye összenőtt a drámai 20. 

század nősorsaival.

A másik kiállítás Helena rubinstein kozmeti-

kai feltaláló emlékeit, hagyatékának tárgyait 

vonultatja fel. A tárlat mégsem a női szépség-

ipar témájára szorítkozik, hanem nagyobb ívű 

kutatáson alapuló összművészeti mustra.

Helena rubinstein Krakkó gettójában, Ka-

zimierzben 1870-ben született sokgyerekes 

ortodox zsidó családban, jósorsa a Habsburg 

Birodalom múlt századfordulós emancipáci-

óját, tragédiája a náci fordulatot példázza. A 

női karrier, a tanulás, a gender öntudat út-

törője, aki 17 évesen indult Bécs – Melbour-

ne – London – Párizs – New York – Tel-Aviv 

főállomásokkal leírható világhódító pálya és 

menekülés útjára. 

Sikerei csúcsán, Párizsban egymás után 

építtette/rendezte be szépségszalonjait, 

amelyeknek modern arculata mintául szolgált 

a korszak építészeti arculatát alakító építé-

szeknek. Az egyik – a leg extravagánsabb 

ház – tervezője a Szivessy Andorral 1920-ban 

Párizsba emigráló Goldfinger Ernő. Szalonjai 

nemcsak kozmetikai műhelyek, de tánc- és 

tornatermekkel felszerelt, az életreform moz-

galmakkal paralel és azzal vitázó vizuális 

helena ruBinSTein 
jüdiScheS muSeum Wien, 2017. 10. 18.-2018. 05. 06.
—

helenA rubinsTein

helenA rubinsTein: reggeli Arckrém DobozA és Tégelye

sissi mirAmAre kAsTélyA
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kiáltványok. Hasonló motiváció munkál mö-

göttük, mint ahogy a barokkot szoktuk a re-

formáció ellenkultúrájaként leírni. Ezekben a 

műintézetekben nem csak az épület elegáns, 

mondén, modern architektúra, hanem a bú-

torok, sőt a szépségtermékek csomagolása 

is forradalmian innovatív karakterű. Maga a 

kiállítás-installáció is ebből ered: Goldfinger 

Ernőt most a hajlított bútorok, a szellemesen 

formált tégelyek és dobozaik – tervezőjeként 

is megismerhetjük. A kiállítás vizuális arcu-

lata is őt idézi. Az egykori paciensek között 

találjuk például josephine Bakert, akinek egy 

időben Adolf Loos volt a kísérője.

Feljegyezték, hogy a galíciai pogromok 

elől menekülő emigráns lány pályája csúcsán 

is folyamatosan „be volt csomagolva”, egy 

egyszerű taxi útra is dollár-köteggel felsze-

relkezve indult, alkalmazottainak tudták, tilos 

lekapcsolni mögötte a villanyt. A falon bók 

olvasható az akcentusát elhagyni képtelen, 

folyamatosan helyváltoztató, hontalan asz-

szonyhoz: „Helena, a szépség a te különle-

ges tereped, a te tulajdonképpeni otthonod.” 

Tegyük hozzá, emellett a modern művészet 

támogatója is volt. Szenvedéllyel gyarapított 

húszezer darabos miniatűr architektúra-gyűj-

teményét – történeti kosztümös babafigurák-

kal – a Tel-Aviv Múzeumra hagyta.

Ezzel a bizarr karakterrel együtt folyama-

tosan kreatív volt mind a kémia, mind a mar-

keting vonatkozásaiban. Egyik csúcsterméke 

lett a vízálló arc- és szemfesték, amely az eső 

és forróság mellett a „csókálló” szlogent is 

kiérdemelte – „La Bella Nussy” márkanévvel 

együtt licencként is jegyezték (1935). Az 1939-

es New York-i világkiállításon egy vízi-balett 

vízálló szépítőszeres előadásával indult el a 

szinkronúszás sportja. Ennek a „szenzációnak” 

a nyomán tudott éppen időben elmenekülni 

Párizs német megszállása elől New Yorkba. 

 Térjünk vissza a sokoldalúságában – 

most kiderült – Kozma Lajoshoz hasonlítható 

Goldfinger Ernőhöz, aki Londonban a párizsi  

rubinstein-megbízások után a brutalizmus 

ikonikus építésze lett. Az építész „felháborító” 

családi háza mellett élő ian Fleming (a 007-

es sorozat írója) james Bond főellenségét – 

vicces bosszúból – keresztelte Goldfingerre. 

Helena rubinstein 94 évesen épp a világsikerű 

film bemutatójának évében, 1965-ben hunyt el. 

kiállíTási enTeriőr

golDFinger ernő: háromlAkásos ikerház AlAPrAjzA, lonDon hAmPsTeAD, 1937–39 golDFinger ernő: helenA rubinsTein szAlonjA, lonDon, grAFTon sTreeT, 1926
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  a piráni építészeti napok a világ 

egyik legnagyobb múltú nemzetközi 

építészeti konferenciája, amely minden 

évben bemutatja a legfrissebb építé-

szeti trendeket és a leginnovatívabb 

térformálási ötleteket. a konferenciát 

több kapcsolódó építészeti kiállítás is 

kíséri, közülük a legfontosabb a nem-

zetközi piranesi építészeti kiállítás: 

az előző két év munkáiból ausztria, 

csehország, görögország, horvát-

ország, magyarország, olaszország, 

szlovákia és szlovénia jelölőbizottsá-

gai választják ki országonként azt az 

öt projektet, melyek bemutatkoznak a 

tárlaton és versenyeznek a piranesi-

díjért. a hallgatói pályázat idei részt-

vevői graz, Bécs, Budapest, split, 

zágráb, pescara, trieszt, ljubljana, 

maribor és thesszaloniki egyetemei-

nek építészkarai, valamint a londoni 

architectural association school of 

architecture voltak. minden kari bírá-

ló két, az elmúlt két év során tervezett 

munkát választhat.

a piranesi-díjat 1989 óta évente adják 

át, ezúttal a 29. alkalommal. a 29. pi-

ranesi-díj zsűrije 2017. november 17-

én találkozott piránban. a zsűrit ezút-

tal is a konferencia előadói alkották: 

sami rintala, a zsűri elnöke, valamint 

Emilio caravatti, hans gangoly, irene 

kristiner, jaume mayol, irene pérez, 

robert potokar, Branko silađin és 

manuel aires mateus.

a piranesi-díj 2017 nyertese: salgen-

reute krumbach kápolna (Bernardo 

Bader architekten), különdíjban ré-

szesült: niederolang óvoda, olang, 

olaszország (feld72 architekten), új 

szociális ház caltronban, olaszország 

(mirko franzoso architects).

forrás: fuga.org

Piranesi-díj 2017
nemzetközi építészeti
kiállítás
FugA, 2018. 01. 17. – 02. 05.

www.meonline.hu

otthon – másutt
Batár attila kiállítása
FugA, 01. 25. – 02. 12.

www.meonline.hu

  Láthatatlan építészet – Batár attila 

könyve (2005) a honi építészek szá-

mára fogalommá vált. a gyerekkor-

ban még működő hallás–tapintás–

szaglás–látás érzékelés együttes a 

mai kor városában élő számára – és 

általában a felnőtté válással, egyre 

inkább – csak a látásra redukálódik. 

az elmúlt másfél évtizedben nagyot 

fordult a világ, a technika, a felhasz-

nálói szokások nagyban változtak. a 

fuga-ban Batár építészetre fókuszá-

ló (fotós) látásmódjáról nyílt tárlat. „a 

kiválasztott képeket három egyenlő 

részre bontottam. az első az otthon, 

amelyet a lakásunkban található, 

számomra fontos tárgyak, részletek 

reprezentálnak. a második a környe-

zetről, a Butte aux cailles negyedéről 

szól. Egy falu párizsban. a képek a 

környék jelenségeit, tereit, épületeit 

idézik elő. végül a harmadik a világot 

járva, a szemem elé került élmények 

képi másai. az első részben alig, majd 

a vége felé egyre több építészeti fotó 

szerepel. az első két rész iphone-nal, 

míg az utolsó rész canon, illetve ni-

kon géppel készült.” (Batár attila)

passuth krisztina megnyitójában pre-

cízen elemezte egyetlen városi kis tér 

és végül egy lakásablaknyi látószög 

mégis végtelen dimenzióját. a friss 

Batár képek láttán mód nyílik pár-

huzamot vonni a magyar fotográfus-

emigráció nagyjainak – kertész vagy 

hervé – lakásból/ról készült fotóival is. 

Szegő György

  meggyesi tamás építész, urba-

nista, egyetemi professzor évtizedek 

óta vezetett naplójából adott közre 

15 évnyi feljegyzést. a napló műfaja 

nagy szabadságot, tág szellemi hori-

zontot kínál. az olvasók kezébe kerül-

ve pedig kiderül, hogy ez a tágasság 

korántsem a pillanatokról szól: ami a 

naplóíráskor egyszeri benyomásnak 

tűnik, az valójában egy bölcseletben 

jártas, a világra folyamatosan rákér-

dező ember belső története. filozófia 

és költészet, tudomány és személyes 

kitárulkozás egyszerre. olvasmányél-

mények, villanásnyi vagy mélyen átélt 

tapasztalatok, vallomás, írásba foglalt 

meditáció, szellemi fejlődésének állo-

másai, élményei sorakoznak a lapo-

kon. a szerző a bevezetőben így ír: 

„rá kellett jönnöm (...), hogy objektív-

nek szánt gondolataim egyáltalán nem 

függetlenek személyes élményeimtől 

és világnézeti tépelődéseimtől, amik 

a magány természetes életjelenségei. 

így aztán az inkább jegyzetnek szánt 

írás végül mégis napló-félévé alakult, 

ami időnként átmegy konfesszióba. 

ilyenkor az ember önmagával beszél-

get, ez pedig a bölcsek szerint közel 

áll az imához. Emiatt lehet, hogy ez a 

napló műfaját tekintve heterogén, de 

sok olyan élményről és gondolatról is 

számot ad, amik nem csak az enyé-

mek. mivel alapképzettségem építész-

mérnök, de szűkebb – pontosabban 

tágabb – szakmám az urbanisztika, a 

témák talán szélesebb érdeklődésre 

is számot tarthatnak. így aztán ez a 

napló nemcsak az életemről és a hi-

temről, hanem a térről is szól, amiben 

élünk.”

Götz eszter

meggyesi tamás
napló az életről, a hitről és a
térről, ahol élünk 2000–2015
Terc kiadó, 2017, 468 oldal

www.meonline.hu

  az észt Erdőgazdálkodási és fa-

ipari szövetség kiállítása bemutatja 

az észt faépítészet főbb épülettípu-

sait, tendenciáit és figyelemre méltó 

egyedi épületeit. a sokszínű tárlat 

több évszázadot ölel fel, és bőséges 

példával szolgál arra is, milyen válto-

zatos és izgalmas módon lehet a fát 

a modern építészetben felhasználni.

észtország a világ egyik erdőkben 

leggazdagabb országa: szárazföldi 

területének közel felét, vagyis 2,2 

millió hektárt, erdők borítják. Ezek 

40%-a állami tulajdonban van, 26% 

pedig természetvédelmi terület. azon 

a szélességi körön, ahol észtország 

is fekszik, a fa a legfontosabb épí-

tőanyag évezredek óta. könnyen 

hozzáférhető, gyorsan lehet belőle 

építkezni és kényelmesebb életteret 

biztosít, mint a kőházak. a fa, mint 

építőanyag dominanciája csak a 20. 

században kezdett megtörni, a szov-

jet megszállás idején a legkevésbé 

megbecsült és használt építőanyag 

lett. a 21. század elhozta a fa rene-

szánszát és manapság észtország 

épületeinek körülbelül felét fából 

építik – általában magán lakóháza-

kat, de egyre több a fából épült ke-

reskedelmi vagy üzemi célra szánt 

épület, valamint bérház és kulturális 

célú létesítmény. a fa divatba jött, 

és ihletadóként szolgál az építészek 

számára, akik a fában rejlő különbö-

ző lehetőségeket kutatják.

forrás: fuga.org

A 2016-os milánói exPo észT PAvilonjA.

a fa az észt éPítészetBen
FugA, 03. 01. – 03.25.

www.meonline.hu

FoTó: bATár ATTilA

FoTó: zsiTvA Tibor észT egyeTemi hAllgATók éPíTeTTe meneDékház, 2015. 
FoTó: PAco ulmAnn

sAlgenreuTe krumbAch káPolnA, 
bernArDo bADer ArchiTekTen, 2016
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zalaváry laJos 
1923–2018
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szöveg text: götz eszter
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95. évében elhunyt a magyar építészek „doyen-

je”, Zalaváry Lajos. Hosszú élete végéig bámu-

latos szellemi frissességgel és derűvel alkotott. 

 1923-ban Budapesten született, egy mű-

velt, zeneszerető polgárcsalád első gyerme-

keként. 1942-ben nyert felvételt a budapesti 

józsef Nádor Műegyetemre. Tanárai közül 

nagy hatással volt rá Wälder Gyula, Kotsis 

iván, Arvé Károly és Csonka Pál. rajztehet-

ségére már az első évben felfigyeltek, rend-

szeresen kiállították a terveit. 1944 decem-

berében Zalaváry műegyetemi évfolyamát az 

oktatóikkal együtt Németországba menekítet-

ték, onnan menekültként Dániába kerültek. 

Ott folytatták a tanulmányaikat, de mellette 

engedélyt kaptak, hogy munkát vállaljanak. 

Zalaváry is közreműködött egy dán iroda ter-

vezői munkájában. Svédországi tanulmány-

utakat is tettek, megismertek több dán és 

svéd építészt és a Stockholmban élő Várhe-

lyi György munkáit, elsajátították a skandináv 

modern építészet elveit, melynek sarokkövei 

voltak az egyszerűség, a természetes anya-

gok használata, a kiegyensúlyozott téralakítás 

eszménye. A „dániások” tapasztalatai a 20. 

század közepén jelentős hatást gyakoroltak 

a hazai építészetre.

Zalaváry 1946 őszén érkezett vissza 

Magyarországra, befejezte egyetemi tanul-

mányait és az újonnan alakult KÖZTi terve-

zője lett, id. janáky istván műtermének tag-

ja. Több mint öt évtizeddel később innen is 

ment nyugdíjba. itt teljesedett ki építészként, 

ide kötődnek szakmai kapcsolatai, barátsá-

gai. 1953–55 között elvégezte a Mesteriskola 

első ciklusát, később több ciklusban vezető 

építész szerepet vállalt. A Műegyetem Köz-

épülettervező Tanszékén, Weichinger Károly 

mellett óraadói minőségben tanított, ma is 

sokan vallják a mesterüknek. Tanítványaival a 

későbbiekben is kapcsolatban maradt, szoros 

barátság kötötte jurcsik Károlyhoz, Gulyás 

Zoltánhoz, Vámossy Ferenchez.

Tervezőtársként dolgozott janáky mellett 

a Miskolci Nehézipari Egyetem épülettervein, 

majd ő tervezte a Csepel Csillagtelep lakó- 

és szolgáltatóépületeit (1955–60). Fontosabb 

munkái közül kiemelkedik a feldebrői általá-

nos iskola (1952–54), a zuglói dr. Török Béla 

Nagyothallók Óvodája és iskolája (1963), és 

az életmű csúcspontja, az 1958-ban elké-

szült jászberényi fürdő, amelyben Zalaváry 

– Bartók és Kodály munkássága nyomán – a 

modern építészet formavilágát és a 20. szá-

zad közepének technikai eredményeit megkí-

sérelte kibővíteni a falusi építészetben talált 

ősi mintákkal. Nevéhez fűződik még többek 

között a BME Leánykollégiuma és étterme 

(1963), a Hotel Atrium-Hyatt (ma Sofitel,1982), 

a veszprémi úttörők Háza (1982), a gödöllői 

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóköz-

pont, Gödöllő (1989), a budapesti Kelet-Nyu-

gat Kereskedelmi Központ (1991), valamint 

Nagykanizsán a Városi Könyvtár (1989–2001) 

és a Medgyaszay istván tervezte színház-mo-

ziépület rekonstrukciója (2006).

A barátságos, élhető tereket létrehozó 

építészetben hitt. Számára az épület legel-

sősorban védelmet nyújtó, befogadó hajlék, 

derűs hangulatot árasztó, a funkciójukat oko-

san és gazdaságosan kiszolgáló terek sora. 

építészeti alapelvei között ennek megfelelően 

első helyen szerepel a hajlékteremtés. Emel-

lett döntően fontosnak tartja a műfaj helyes 

megválasztását, a hely szelleméhez való iga-

zodást és az adott városkép figyelembe vé-

telét. Homlokzatalakítását a tektonikus rend 

törvénye irányítja, minden tervén egy egyedi, 

markáns homlokzati rendet hoz létre, ame-

lyen rendre megjelenik a hely, a funkció, a 

környezet összképe. Térformálását az épület 

arányrendszerének helyes kialakítása vezeti, 

a részek egymáshoz való viszonyának pontos 

tisztázása, a mű egészét meghatározó harmó-

niára való törekvés.

A KÖZTi-ben építészek sorát nevelte ki 

szakmai hozzáállásával, kivételesen gazdag 

műveltségével, végtelen derűjével és preci-

zitásával, igazi reneszánsz egyéniségével. 

Személyiségét, értékrendszerét és építésze-

tét egyformán jellemezte az a válasz, amelyet 

egy író barátjának adott arra a kérdésre: mi 

az a három dolog, amit magával vinne egy 

lakatlan szigetre. Zalaváry nem könyveket 

nevezett meg, hanem három palackot, ame-

lyekben tiszta levegő, ivóvíz és gyümölcs len-

ne. Halálával egy korszak lezárult a magyar 

építészetben.

FoTó: zAlAváry isTván
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MIklóssy eNdre 
1942–2018
___
szöveg text: kolUNdzsIJa gáBor
___

dr. csák MátÉ
1938–2017
___
szöveg text: csák FereNc
___

Szerencsésnek mondhatom magam, hogy életem-

ben több mesterrel is összehozott a sors. Egyi-

kük, Miklóssy Endre most távozott el közülünk. 

 1992-ben a Fővárosi Önkormányzatnál egy 

újszerű jövőkép-kutatást kezdeményeztem, 

hogy a bekövetkezett változásokat figyelem-

be véve mutassunk rá a város jövőbeli lehe-

tőségeire. Második Millenniumnak neveztük el, 

a 2000. évre utalva, amely akkor a még elég 

távoli jövőt jelentette. Ennek során találkoztam 

Miklóssy Endrével, akit mint kiváló szakértőt 

ajánlottak. Nem csalódtam: közös munkálko-

dásunk szakmai életem csúcspontját jelentette. 

 A Fővárosi Önkormányzat megalakulása 

után nem sokkal döntés született, hogy az új 

helyzetben új fejlesztési koncepciót és rende-

zési tervet kell készíteni. A legjobb, legátfogóbb 

és legkorszerűbb szemléletű anyagot a VÁTi 

készítette Miklóssy Endre vezetésével, aki már 

akkor a tervezés és a nyilvántartás számítógé-

pes támogatásán gondolkodott. A szakértők 

ezt tették az első helyre, a Főváros vezetése 

azonban nem vállalta fel, elvérzett a politikai 

harcokban. Kár érte, egy lehetőség veszett el. 

 A Második Millennium – Budapest jövőké-

pei című anyag ezt követően készült el, olyan 

kiváló szakemberek, és bátran mondhatom, 

jelentős gondolkodók közreműködésével, mint 

Miklóssy Endre. Ő a csapat oszlopos tagja volt, 

amiről a fennmaradt anyagok és jegyzőkönyvek 

is tanúskodnak. A Főváros vezetése nagyra ér-

tékelte újszerű gondolkodásmódja miatt. Ezzel 

„vigaszágon” visszahoztuk a Miklóssy nevével 

fémjelzett komplex szemléletet. Mikor azonban 

az általuk is elfogadott elveket szembesítettük 

a gyakorlattal, kiderült, hogy jelentős korrek-

ciókra lenne szükség. A városvezetés ezt sem 

vállalta fel, a munka folytatását – amiből egy 

igazán megalapozott városfejlesztési koncepció 

fejlődhetett volna – leállították.

rengeteget tanultam tőle, korántsem csak a 

várostervezésről. Számos közösségbe jutottam 

el általa, a különböző népfőiskoláktól a Hamvas-

körökig. Szellemi tanításának nagy részét mégis 

a közös sörözések során kaptam. Elképedtem, 

mi mindenről tud az élet legkülönbözőbb terü-

letein. E „kocsmaakadémia” számomra igazi 

beavatás volt. Tarisznyájából újabb és újabb 

írásokat húzott elő, amiből komoly gyűjtemé-

nyem jött össze. Egy idő után elkezdtem rágni 

a fülét, hogy ne elégedjen meg a tarisznyával, 

gondolatait tegye közzé. Szerencsére megfo-

gadta, és egymás után jelentek meg a könyvei. 

Nem csak szakmai témákról; szépírói munkás-

sága révén az Írószövetség is tagjává fogadta. 

 Betegsége megriasztott minket, de öröm-

mel láttunk, hogy – megfogyva bár, de törve 

nem – folytatja művét. Ezután több rendez-

vényre is elkísértem, legutóbb a Műcsarnokba. 

Akkor láttam utoljára.

Miklóssy Endre a magyar és az egyetemes 

szellemi élet legnagyobb gondolkodói közé 

tartozik, Nietzsche, jung, Hamvas Béla, Vár-

konyi Nándor és társai panteonjába. Szellemi 

örökségét, szemléletét megőrizni és továbbadni 

kötelességünk.

(Miklóssy endre egyik írását az Utóiratban

közöljük – a szerk.)

2017. december 30-án elhunyt Dr. Csák Máté 

okleveles építészmérnök, a magyar kortárs 

művészet támogatója és gyűjtője. Diplomáját 

1962-ben a BME-n szerezte, mesterei Major 

Máté és Pogány Frigyes voltak. Az akvarelltech-

nikát egyetemi évei alatt Boros Géza, Nemcsics 

Antal és Masznyik (Máriási) iván tanítványaként 

sajátította el. 1958–62 között a Népi építészeti 

Tudományos Diákkör titkára volt. 1962–63-ban 

az 1. sz. építőipari Vállalatnál építésvezetőként 

dolgozott a Budai Várnegyedben, majd 1963-

ban főmérnökként a Budapesti Műemléki Fel-

ügyelőséghez került. itt szerezte meg doktori 

fokozatát 1967-ben. 1973 óta az igazságügyi 

Minisztérium Szakértői intézetének főtanácsosa 

volt. építészmérnökként több mint ezer lakást, 

kisebb budai épületegyütteseket tervezett. 

Munkáira egyaránt nagy hatással volt a Bau-

haus és a magyar népi építészet. Szakíróként 

évtizedeken keresztül publikált. A rendszer-

váltás után a MúOSZ építészeti, Képző- és 

iparművészeti Szakosztálya elnöke, a Magyar 

ingatlanszövetség alelnöke volt. Műgyűjtőként 

és művészetpártolóként több művészeti kötet 

szerzője és a Körmendi-Csák Kortárs Magyar 

Gyűjtemény társalapító tulajdonosa lett. 1999-

ben Köztársasági Aranyéremmel tüntették ki. 

Műemléki mérnöki tevékenységéért és Sopron 

művészeti életének felvirágoztatásáért 2008-

ban Sopronért emlékérmet kapott.

Miklóssy Endre író, építészmérnök. Szakterülete a városfejlesztés volt, hosszú ideig a 

Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium főtanácsosaként dolgozott, számos város-

fejlesztési terv kidolgozója volt. Írásai, tanulmányai, könyvei a filozófia, a történelem és 

terület- és településfejlesztés tágabb összefüggéseit vizsgálják.
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HÍrEK

2018. február 4-én, életének 77. évében tra-

gikus hirtelenséggel elhunyt Barsiné pataky 

Etelka, a magyar mérnöki kamara volt elnöke. 

a 2018. évi nemzetközi építészkongresszust 

március 9-én rendezik a nemzeti közszolgá-

lati Egyetemen ( nkE új sport- és multifunk-

ciós csarnok, ludovika tér 2.) részvételi díj: 

2018. március 1-ig történő jelentkezés esetén:  

14 000,- ft + áfa, 2018. március 1. után tör-

ténő jelentkezéskor, illetve helyszíni fizetéskor: 

17 323,- ft + áfa. regisztráció: http://tervlap.

hu/rendezveny/index/nev/nemzetkozi_epi-

teszkongresszus_2018

a magyar építőművészet folyóirat és a mész  

nemzetközi építészeti fotópályázata, a here 

We are – itt vagyunk! pályázat nyertes mun-

káiból készült kiállítás a budapesti bemutató 

után február 2. és március 1. között nagy si-

kerrel mutatkozott be a prágai galerie jaros-

lavna fragnerában, március 6 – 16. között a 

sarp krakkói építészeti galériájában, április 

11 – 28. között pedig a sas pozsonyi építé-

szeti galériájában lesz megtekinthető.

DÍjAK

innováció és tradíció – tető az építészetben. a 

creaton pályázatán megosztott 1. díjat nyert 

czigány istván és vas László Bejcgyertyá-

nosi hidegkúti kápolnája, valamint hild csor-

ba bernadett és erdélyi erika a budapesti 

pest-Buda hotel épületével, megosztott 2. 

díjat markó andrás és németh tamás 

kaposvári vasútállomás műemléki rekonst-

rukciója és göcsei sándor fajszi cég- és 

rendezvényközpontja. különdíjat kapott ter-

dik bálint dunakeszi tanuszodája, czégány 

sándor fóti ravatalozó-átalakítása, valamint 

hőnich richárd és nagy péter pilisszent-

lászlói  látogatóközpontja.

az év Belsőépítésze elismerést Kéry balázs 

vehette át.

az év irodája fődíját az acg reklámügy-

nökség nyerte el (építész: vesztergom ádám, 

belsőépítész: farkas anett); az év irodája kis-

vállalat kategóriában a betsson budapest 

offices (építészek: pyxis nautica design & 

Build, stephanie Bason, belsőépítészek: py-

xis nautica design & Build, stephanie Bason), 

nagyvállalat kategóriában a grundfos sha-

red services kapott díjat.

KiÁLLÍTÁSOK iTTHON

∙ Budapest fotó fesztivál, 02. 28 – 04. 20. 

∙ Budapest art Week a budapesti 

 galériákban, 04. 17. – 22.

∙ 36. magyar sajtófotó kiállítás, 

 robert capa központ, 03. 30. – 05. 13. 

∙ rafael y. herman. ludwig múzeum kortárs 

 művészeti múzeum, 02. 16. – 04. 01. 

∙ ismerd meg annát! 

 magyar nemzeti múzeum, 04. 30-ig

∙ láthatatlan városok. paulo nozolino és

 josé manuel rodrigues kiállítása.

 Budapest projekt galéria, 03. 01. – 03. 30. 

∙ kéz - mű - remek. népművészet. nemzeti 

 szalon 2018. műcsarnok, 04. 22 – 08. 30.

∙ relatív idő. digitális művészet ma. 

 három holló galéria, 04. 14. – 04. 21.

∙ szívmelengető középkor. kályhák és kályha 

 csempék a középkori magyarországon.

 Budapest történeti múzeum, 04. 11. – 09. 02. 

∙ párizsi szalon 2018.

 várkert Bazár, 03. 01. – 05. 31.

∙ sandro miller: malkovich, malkovich, 

 malkovich: tisztelet a kamera mestereinek. 

 műcsarnok, 03. 01 – 05. 13.

∙ a fa az észt építészetben. 

 fuga, 03. 01. – 03. 25.

∙ Bartis attila: a szigeteken. 

 magyar fotográfusok háza - mai manó

 ház, 03. 01. – 05. 15.

∙ Bojár iván: Egy műkritikus leleplezése.

 „2B galéria, 03. 23-ig

∙ permanens forradalom. mai ukrán képző- 

 művészet. ludwig múzeum, 04. 06. – 06. 24. 

∙ kétfejű gyufa. válogatás négy kortárs 

 román magángyűjteményből. 

 új Budapest galéria, 05. 27.ig

∙ paulovics lászló. válogatás egy életműből 

 1960–2018. pesti vigadó, 03. 18-ig

∙ mitikus képzetek. Bors istván szobrász- 

 művész és honty márta iparművész emlék 

 kiállítása. pesti vigadó, 03. 25-ig

∙ magyarósi éva: a csalók is álmodnak.

 ferenczy múzeum, szentendre, 

 03. 09. – 04. 22.

∙ i like herend. 

 müpa fesztiváltér, 04. 03. – 04. 22.

KiÁLLÍTÁSOK KÜLFÖLDÖN

Anglia

∙ the architecture drawing prize Exhibition,  

 sir john soane's museum, london, 

 02. 20. – 04. 14

∙ urban adventure. riBa, london, 03. 10-ig 

Ausztria

∙ klimt mágikus kertje. mak, Bécs, 04. 22-ig 

∙ schiele – Brus – palme. leopold museum,  

 Bécs, 03. 03 – 06. 11.

∙ a tudás kincstára: az osztrák nemzeti  

 könyvtár 650 éve. 

 nemzeti könyvtár, Bécs, 2019. 01. 13-ig

∙ man ray. kunstforum Wien, 06. 24-ig

∙ a bécsi akvarell. albertina, Bécs, 05. 13-ig

∙ rachel Whiteread. Belvedere, 

 Bécs, 03. 07. – 07. 29.

∙ the Best house. architecture prize 2018.  

 architekturzentrum Wien, 04. 04-ig

finnország

∙ helsinki–shanghai. mfa, helsinki, 06. 03-ig 

franciaország

∙ globes. architecture & sciences explorent le  

 monde. cité de l'architecture et du  

 patrimoine, párizs, 03. 26-ig

∙ the art of pastel from degas to redon. 

 petit palais, párizs, 04. 08-ig

japán

∙ first steps toward art. 

 national art center, tokió, 05. 22-ig

lengyelország

∙ sergei tchoban. contrasting harmony of  

 the city. museum of architecture, Wroclaw,

 2018. 03. 18-ig

németország

∙ night fever. designing club culture 1960  

 today. vitra design museum, Weil am rhein, 

  03. 17 – 09. 09.

∙ all the World's a stage? 

 dam, frankfurt, 03. 24 – 05. 13.

∙ visions of World architecture. 

 tchoban foundation, Berlin, 06. 17-ig

norvégia

∙ housing design. 

 national museum, oslo, új állandó kiállítás

Olaszország

∙ design ergo project.

 maXXi, róma, 03. 16. – 05. 06.

PÁLYÁZATOK

március 23-ig pályázhatnak a gyakorló épí-

tészek és az építészhallgatók a fémlemez 

burkolatok alkalmazási lehetőségeinek be-

mutatásával. a prEfa az innovatív alumínium 

tető- és homlokzati panelek felhasználásával 

megvalósult készült izgalmas projektet vár, 

akár a megvalósítás előtti fázisában, akár a 

megvalósult állapotban vannak. a pályázat 

célja bemutatni, hogy a minőségi fémlemez 

fedés és burkolat esztétikussága, megmun-

kálhatósága és műszaki jellemzői miatt nem 

szab határt a tervezői fantáziának. a pályázat 

beadási határideje: 2018. március 23. 00:00. 

a részletes pályázati kiírása és a pályázat be-

adása: www.prefapalyazat.hu

Budapest: the uncommon Walk – a londoni 

aa school of architecture nyári egyeteme 

Budapesten 2018. augusztus 31. és szep-

tember 9. között. jelentkezési határidő: 

2018. augusztus 1. 

részletes információ: http://www.aaschool.

ac.uk/study/visiting/budapest

finsa díj 2018 - nemzetközi pályázat: idén is 

lehet pályázni a finsa nemzetközi díjra, ame-

lyen építészhallgatók egy oktató segítségével, 

csapatokban indulhatnak. az idei év témája 

a gyermekek és idősek kommunikációja lesz, 

ezért olyan terveket várnak, melyek mindkét 

csoport számára megfelelő közösségi teret 

vizionálnak. a csapatokkal február 28-ig lehet 

regisztrálni, majd május 1-ig lehet pályázni. 

részletes angol nyelvű tájékoztató: http://

static1.architectforum.hu/files2012/

n00/03/72/76/ifa-2018-eng.pdf

március 27-ig lehet pályázni a young talent 

architecture award 2018 díjra.

részletes információ: http://www.ytaaward.com/ 

április 20-án 17 óráig lehet jelentkezni a riBa 

norman foster utazási ösztöndíjára, melyet 

olyan kiemelkedő építészhallgatóknak ítélnek 

oda, akik a városok és települések fejlődé-

sével foglalkoznának. a díj 7000 fonttal tá-

mogatja a kiválasztott hallgatókat, ezzel az 

összeggel pedig megkötések nélkül lehet 

megismerni bármelyik kultúra építészetét és 

további inspirációkat szerezni az alkotáshoz. 

a jelentkezési lapot erre a címre kell küldeni: 

nfscholarship@fosterandpartners.com.

nyílt plakátversennyel ünnepli az uia, az épí-

tészek világszövetsége megalakulásának 70. 

évfordulóját, egyben az építészeti világnapot. 

a versenyre bármely tervező beküldheti pá-

lyázatát június 1-ig. jelentkezési lap: 

https://uiaprizes.awardsplatform.com/.

pályázat a debrecen tócóskert görögkatoli-

kus szentháromság templom építészeti kon-

cepciójának és tervezőjének kiválasztására. 

Beadási határidő: április 6.

meghirdették a 2018. évi moholy-nagy 

formatervezési ösztöndíjpályázatot, melyre 

várják a fiatal tervezők, alkotók jelentkezését.  

a 6 hónapos futamidejű, bruttó 900.000  

forint összértékű ösztöndíjra 35 évnél fia-

talabb, szakirányú diplomával (ma, msc) 

rendelkező, magyarországon alkotó munkát 

végző tervezők jelentkezhetnek. 

jelentkezés határideje: április 10. 

információ: https://www.sztnh.gov.hu

____
hírek
neWs____
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____
ÉpítÉszek

aRchitects____

SUGÁr PéTEr DLA
építész

Diploma // Degree
1980 BmE építészmérnöki kar
1986 mész mesteriskola
2004 BmE – dla fokozat

Oktatói tevékenység //Teaching activity
2002- BmE középületterv. tanszék
2005-2007 BmE tervező 
szakmérnöki képzés

Válogatott munkák // Selected projects
orEmus társaság szőlő- és bor-
feldolgozó épülete, tolcsva, 2000
sauska borászat, villány, 2013
design hotel, Budapest, 
lánchíd u., 2007
77 lakásos lakóépület, Buda-
pest, 2011
Erzsébetvárosi gettó emlékfal, 
Budapest, 2014

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

nyírbátor, műemléki városköz-
pont, 1980 – i díj
Eger, szarvas tér és környéke, 
(csikós zoltánnal), 1995 – meg-
osztott i. díj
salgótarján, Baglyaskő beépítése, 
(gerő Balázzsal), 1987 – i. díj

Díjak // Awards
2001 Beton és vasbeton építészeti díj
2002 ybl miklós díj
2004 molnár péter Emlékdíj
2004 az év szép háza díj
2007 Budapest építészeti nívódíja
2008 pro architectura díj
2008 the European hotel de-
sign awards – Best architecture 
(newbuild)

iroda // Office
radius B+s kft.
1011 Budapest, markovits iván u. 4. 
+36 1 7922798
office.radiusbs@gmail.com

www.radiusbs.hu

FErNEZELYi 
GErGELY DLA
építész

Diploma // Degree
1995 BmE építészkar
2002 BmE dla képzés
2007 pmmk dla fokozat

Oktatói tevékenység //Teaching activity
1997–2002 BmE rajzi tanszék
2004 BmE lakó tanszék
2005 BmE középületterv.tanszék
2006 BmE rajzi tanszék
2011 BmE főépítész szakmérnöki 
képzés

Válogatott munkák // Selected projects
2002 Bartók irodaház, Budapest 
(l. salemi, fernezelyi gergely, 
palotás a., f. Buken)
2007–2011 81 lakásos otp 
társasház, Budapest (Basa péter, 
fernezelyi gergely, reisz ádám, 
varga-koritár krisztián)
2016 tEtris ház, Budapest 
(reisz ádám, fernezelyi gergely, va-
dász tamás, varga-koritár krisztián)
2011–17 nEXon irodaház, Buda-
pest, váci út (fernezelyi gergely, 
reisz ádám, varga-koritár krisztián)

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

EXpo 2000 hannover magyar pa-
vilon, 1. díj (Basa péter, fernezelyi 
gergely, vadász györgy), 1999
szombathely, Weöres sándor 
színház, 2008, 2. díj (Basa péter, 
fernezelyi gergely, reisz ádám 

Díjak // Awards
2004 figyelő építészeti díja
2004 pro architectura díj
2012 év háza különdíj

iroda // Office
fBi studio
1024 Budapest, káplár u. 11-13.
+36 1 274 0199

www.fbistudio.hu

ViNCZE KriSZTiÁN
építész

Diploma // Degree
1999 BmE építészmérnöki kar

Válogatott munkák // Selected projects
józsef attila színház homlokzati 
felújítása, 2017

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

pannon gms építészeti-arculati 
pályázata (Bártol nándorral) – 1. díj 
felsőtárkány művelődési központ 
(Bártol nándorral) – 2. díj

iroda // Office
archinest kft.
1114 Budapest,
Bartók Béla út 41.

NAGY CSiLLA
építész

Diploma // Degree
1997 BmE építészmérnöki kar

Oktatói tevékenység //Teaching activity
2009 debreceni Egyetem

Válogatott munkák // Selected projects
Enersys székház, Budaörs
artkazal a nád panzió, 
mórahalom
Beton fotó stúdió, Budapest
kematechnik irodaépület, 
Budafok
Euro-office-center, Budapest
pannonia golf és country klub, 
máriavölgy

Díjak // Awards
2007 építészeti nívódíj
2007 saint gobain trófea 
2006 média építészeti díja 

iroda // Office
artgroup kft. 
1118 Budapest, ménesi út 104.
+36 1 2791920

www.artgroup.hu

MAjOr GYÖrGY DLA
építész, egyetemi docens

Diploma // Degree
1985 BmE építészkar
2005 BmE dla fokozat

Oktatói tevékenység //Teaching activity
1997–BmE építészkar középület-
tervezési tanszék

Díjak // Awards
1997 pro architectura díj 
(mátrai péterrel, Batta imrével)
1999 ybl díj
2005 pro architectura-díj 

Válogatott munkák // Selected projects
1996 kecskemét, megyei könyv-
tár (mátrai péterrel)
2000 délegyháza, magyarok 
nagyasszonya templom
2002 gödöllő, városi könyvtár 
(kálmán Ernővel)
2002 debrecen, kassai út tEok 
(kálmán Ernővel)
2004 Budapest, viii. horánszky u. 
sjc központi ház felújítás, bővítés
2006 nyíregyháza, ungvár sétány 
rekonstrukció (kálmán Ernővel)
2008 mtv székház és gyártó-
bázis belsőépítészete (göde 
andrással, frank györggyel, kéry 
Balázzsal)

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

1993 EXpo pest Buda gyalogos 
tengely (janáky istvánnal, gerő 
Balázzsal, szabó mártonnal)
1994 EXpo vízi létesítmények (ja-
náky istvánnal, péterffy miklóssal)
2014 sopron, papréti zsinagóga 
hasznosítása (lévai magdolnával, 
szántay zsófiával)

iroda // Office
teamajor kft.
2030 érd, Begónia u. 33.
teamajor@gmail.com
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TOMAY TAMÁS
építész

Diploma // Degree
1970 ymmf
1977 BmE építészmérnöki kar
1978–80 mesteriskola v. ciklus

Oktatói tevékenység //Teaching activity
1984–86 mesteriskola
2002– mesteriskola, vezető 
építész
1991–95 imf mesterképző
2002–12 momE doktori iskola

Válogatott munkák // Selected projects
pestújhelyi kórház 
(varga leventével), 1984 
menedzserképző porta 
(somogyi soma katalinnal, 
u. nagy gáborral), 1989 
lakóépület bővítés, Budapest 
pasaréti út, 1999
garzonház, Budapest 
gül Baba u., 2001
társasház, Budapest csévi u., 
2007
irodaház, Budapest kacsa u. 
(galina zoltánnal, szabó zoltán-
nal), 2008 
családi ház átépítés, Budapest 
daru u. (mayer Brigittával, szent-
györgyi lászlóval), 2012 

Díjak // Awards
1985 ybl-díj 1985
2000 pro architectura díj 
2004 molnár farkas díj
2015 prima díj
2017 kotsis iván díj

iroda // Office
1025 Budapest török u. 5.
30 267 2072

FÁBiÁN GÁBOr
építész

Diploma // Degree
2004, BmE építészmérnöki kar
2008 BmE építészmérnöki kar, 
dla képzés
2010–2012 émE mesteriskola 
XXi. ciklus

Oktatói tevékenység //Teaching activity
BmE építészmérnöki kar ipar 
tanszék

Válogatott munkák // Selected projects
a38 kulturális állóhajó ii. ütem, 
Budapest (váncza művek), 2009
négylakásos lakóépület, Buda-
pest (váncza művek), 2009 
fúzió, gál tibor pincészet, Eger, 
2011
alumíniumipari múzeum megújítá-
sa, székesfehérvár, 2012
népkonyha és családi napközi, 
gyöngyös, 2012
arkt művészeti Ellátó, Eger, 2014
ikerház, Budapest 16.kerület, 
2014
velencei nemzetközi építészeti 
Biennále magyar kiállítása, 2016

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

önkormányzati lakóépület, Buda-
pest, józsef utca (váncza művek), 
2005 – 1.díj
pestszentimre óvodacentrum, 
2010 – 2. díj

iroda // Office
arkt építész stúdió
3300 Eger, íj utca 27/a.

www.arkt.hu

DéNES GYÖrGY
építész

Diploma // Degree
1996 BmE építészmérnöki kar 

Válogatott munkák // Selected projects
családi ház, Budapest
nyaraló, Balatonhenye
nyaraló, fonyód
Esztergomi városi Bíróság 
rekonstrukció és bővítés
Buszpályaudvar, hatvan

Díjak // Awards
2003 az év szép háza díj
2011 fémlemezfedés az 
építészetben díj
2011 pro architectura díj
2016 év homlokzata különdíj
2017 év háza fődíj

iroda // Office
dns építészműterem kft.
2000 szentendre 
vasvári pál utca 49.
30-9140944

www.dns-muterem.hu

TÓTH ZOLTÁN
építész

Diploma // Degree
2000 BmE építészmérnöki kar

Válogatott munkák // Selected projects
Enersys székház, Budaörs
artkazal a nád panzió, 
mórahalom
Beton fotó stúdió, Budapest
kematechnik irodaépület, 
Budafok
Euro-office-center, Budapest
pannonia golf és country klub, 
máriavölgy

Díjak // Awards
2007 építészeti nívódíj
2007 saint gobain trófea 
2006 média építészeti díja 

iroda // Office
artgroup kft. 
1118 Budapest, ménesi út 104.
+36 1 2791920

www.artgroup.hu

CSÓKA ATTiLA
rÓBErT
építész

Diploma // Degree
2014 BmE építészkar

—

MOLNÁr SZABOLCS
építész

Diploma // Degree
2014 BmE építészkar

—

SMiLÓ DÁViD
építész, építészeti író

Diploma // Degree
2016 nyugat magyarországi 
Egyetem, sopron

—
Válogatott munkák // Selected projects
frankfurti könyvvásár magyar 
standja, 2017
iroda // Office
paradigma ariadné
1023 Budapest, frankel leó út 68/B.
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 bártFai-szabó gábor építész. 2002-ben diplomázott a SZiE Ybl Miklós 
Műszaki Főiskolai Karán, 2004-ben ugyanitt tervező szakmérnöki végzettséget 
szerzett. 2002–2005 között elvégezte a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolá-
ját, 2008-ban a PTE-n építészmérnöki diplomát kapott. 2008–2010 között a 
Mesteriskola XX. ciklusának hallgatója volt, 2013-ban DLA-fokozatot szerzett 
a MOME-n. épületeivel több ízben elnyerte az év Háza díjat, 2009-ben a fenn-
tartható építészetért járó Saint Gobain Trófeát.

 borsos anDrás építész. 1986-ban szerzett diplomát a BME építészkarán. 
Dolgozott a MATErV-ben (1986-1997), a riZALiT Kft.-ben (2001-2003), a Ki-
niczky Mérnök irodában (2006) és a VAM Design-nál (1997-2008). 2008-tól a 
Magyar építőművészek Szövetsége Titkára, a "fiatalok feketén-fehéren / young 
architects' generation" pályázat és vándorkiállítás kurátora.

 botzheim báLint építész, kutató. Szakterülete: digitális építészet, parametri-
kus paradigma. 2007-től a Kapy és társai Kft. partnere. Közös pályázatokat készí-
tett Kapy jenővel (Szervita tér 2006, Pécsi Koncert Központ – PKK 2007). Önálló 
munkái: Vác csillagvizsgáló torony 2007; Art-Universitas Pályázat szoborterv, i. díj, 
2008, Sopron. Kutatási területe: kiber-építészet. 2009-től a Magyar építőművé-
szet szerkesztője. 2013-ban a Pécsi Tudományegyetemen szerzett MA fokozatot. 

 Debreczeni péter építész, belsőépítész. 2010-ben végezett a MOME építésze-
ti intézetében és a Politechnico di Milano belsőépítész szakán. jelenleg DLA hallgató-
ként a MOME építészeti intézetében parametrikus tervezést oktat. építész és belsőépí-
tészként az installációktól az irodaházakig számos projekten dolgozik Magyarországon 
és külföldön. jelenleg főleg díszletekkel és kiállítási installációkkal foglalkozik. 

 DuDics Krisztián építész. 2000-ben diplomázott a BME építészmérnöki 
Karán. Végzés után az építész Kaláka Kft. munkatársa, 2008-tól vezető tervező. 
A Középülettervezési Tanszéken DLA abszolutóriumot szerzett, kutatási területe 
az építészet és az ökológia összefüggései. Számos díjazott építészeti tervpá-
lyázat szerzője vagy társszerzője. 2007 óta több építészeti lapban rendszeresen 
jelennek meg írásai, kritikái. 2011-től a Dudics építésziroda Kft. ügyvezetője.

 gÖtz eszter újságíró, szerkesztő. 1991-ben az ELTE Bölcsészkarán ma-
gyar-történelem szakon diplomázott, 1992-től szabadúszó újságíróként több 
napilapban és folyóiratban rendszeresen publikál kulturális tárgyú írásokat. 1997 
óta a Magyar építőművészet olvasószerkesztője. 2012 között a www.kultura.hu 
szerzője, 2009-2011 között a Budapesti Városvédő Egyesület titkára.

 Jeney anDrás művészettörténész, az ELTE művészettörténet doktori prog-
ramjának hallgatója. Kutatási területe Freund Vilmos historizáló építész munkás-
sága. Korábban művészettörténész mesterdiplomát és történész alapdiplomát, 
valamint idegenvezető képzettséget szerzett.

 Karácsony rita 2014-ben végzett művészettörténészként a PPKE-n. Fő 
kutatási témája Hültl Dezső építészete, valamint az 1956-ban külföldre kény-
szerült magyar építészek életútja és munkássága. jelenleg a BME Középület-
tervezési Tanszékének munkatársa.

 Katona viLmos PhD építész, szakíró, a Metszet építészeti folyóirat fő-
szerkesztő-helyettese. 2008-ban szerzett diplomát a BME építészmérnöki Ka-
rán. PhD fokozatát a kar építészettörténeti és Műemléki Tanszékén végzett 
ösztöndíjas kutatás, számos külföldi és hazai tudományos szereplés (London 
AAA, Aberdeen rGU, Luzern HSLU, Basel SAM, Sevilla) után kapta 2014-ben. 
Kiemelt kutatási területe a kortárs liturgikus építészet. Négy évig a BME és a 
soproni AMi párhuzamos óraadója volt.

 Kiss tamás építész. 2017-ben diplomázott a SZiE Ybl Miklós építéstudomá-
nyi Karán. Pályakezdő építészeti tevékenysége mellett élénk érdeklődést mutat 
az építészettörténet, a 19-20. század fordulójának építészete, s az építészeti 
téralakítás iránt. Lajta Béla funerális építészetéről szóló tanulmányával 2017-ben 
a XXXiii. Országos Tudományos Diákköri Konferencián ii. helyezést ért el.

 KLein ruDoLF PhD (1985 és 1995), Mphil (1982) építészettörténész, habil. 
egyetemi tanár (Szent istván Egyetem, előzően: Tel-avivi Egyetem, Kyotói Mű-
egyetem, jeruzsálemi Héber Egyetem, Bezalel Művészeti Akadémia, újvidéki 
Egyetem), a 20. századi építészet ill. az újabb kori zsinagógaépítészet kutató-
ja. Fontosabb könyvei: Zvi Hecker – Oltre il riconoscibile, Testo & immagine, 
Torino, 2002; L’art Juif (társsz.: G.S. rajna, Z.A. Maisels, r. reich. D. jarassé) 
– Paris: Citadelles & Mazenod, 1995. /ang.: jewish Art, Abrams, New York, 
1997., / ném.: Die Jüdische Kunst – Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1997.; Tadao 
Ando – Architect Between East and West / Az építész Kelet és Nyugat között, 
Pont, Bp., 1996.; Kortárs Magyar Építészeti Kalauz (társszerzők: Lampel éva és 
Miklós), Vertigo, Bp., 2001; Jože Plečnik, Akadémia K. Bp., 1992; Peter eisen-
man – A dekonstruktivizmustól a foldingig (Kunszt Györggyel), Akadémiai K. Bp., 
1999.; A lakógéptől az érző építészetig. 20. századi elméletek, Novi Sad, 1988; 
Sudelovanje korisnika u oblikovanju stana, Gradevinski fakultet, Subotica, 1987. 

 KoLunDzsiJa gábor településmérnök, rádiós szerkesztő, szakíró, a Ma-
gyar Urbanisztikai Társaság és a Magyar építőművészek Szövetsége tagja. Kez-
deményezésére, az ő védési dokumentációja alapján nyilvánították műemlékké 
a budapesti dunai rakpartokat 2011-ben.

 miKLóssy enDre (1942–2018) író, építészmérnök. Szakterülete a város-
fejlesztés volt, hosszú ideig a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium 
főtanácsosaként dolgozott, számos városfejlesztési terv kidolgozója volt. Írásai, 
tanulmányai, könyvei a filozófia, a történelem és terület- és településfejlesztés 
tágabb összefüggéseit vizsgálják.

 oKrutay miKLós építész BME (1991), műemlékvédelmi posztgraduális ta-
nulmányok Université Libre de Bruxelles (1994–1995), BME (2002–2004). épí-
tészeti kritikái, tanulmányai 1992 óta jelennek meg különböző folyóiratokban, 
2001-től publikál rendszeresen a Magyar építőművészetben.

 páLinKás eDit művészettörténész, közgazdász, az ELTE Művészettörténeti in-
tézetében szerzett diplomát 2009-ben. Fő érdeklődési területe a színházépítészet 
és az akusztika. A Budapesti Corvinus Egyetemen 2012-ben szerzett közgazda-
sági diplomát. Több hazai és nemzetközi kulturális rendezvény szervezője, részt-
vevője. 2009–2011 között, majd 2013-tól a Magyar építőművészet szerkesztője. 

 schneLLer istván építész. 1973-ban szerzett diplomát a BME építészka-
rán. 1975-1990 között a Városépítési Tudományos és Tervező intézetben dolgo-
zott, regionális és települési tervek készítőjeként. Eközben a BME Urbanisztikai 
Tanszékén tudományos továbbképzési ösztöndíjas volt, kandidátusi értekezésé-
ben az építészeti tér település léptékű értelmezésérvel foglalkozott 1991–1994 
között Budapest műszaki főpolgármester-helyettese volt. 1994–2006 között 
Budapest főépítészeként irányította és készítette a Városfejlesztési Koncepció- 
ját, Településszerkezeti tervét és Szabályozási Kerettervét. 2006-ban az év fő-
építésze életmű díjat kapott. 2003-tól külsős oktató, majd 2006-tól egyetemi 
tanár a Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karán, 2007-től tanszékvezető. Kötete:  
Az építészeti tér minőségi dimenziói (TErC, 2011). 2011-ben Szentgyörgyi Albert 
díjat kapott. jelenleg a SZiE Tájépítészeti és Településtervezési karán oktat.

 szabó-JiLeK iván okl. gépészmérnök, színháztechnikai konzulens, színpad-
technológiai tervező, a SZÍnPAD előadóművészetek technikája c. negyedéves 
folyóirat alapító főszerkesztője.

 szegő gyÖrgy építészmérnök (BME, 1972), belsőépítész (iMF, 1976), DLA 
(1999). 1972-73 BUVÁTi, 1979-88 a Csiky Gergely Színház díszlet-jelmeztervezője. 
1982 a BiTEF fődíjas Marat halála tervezője. Az újvidéki Szcenográfiai Triennálé 
Ezüst-díjasa (1983). 1989-2001 között látványtervezést (MKE), ill. 1998-2003 között 
műtörténetet (OrZSE) oktat. 1987 MTA Soros-, 1990 Eötvös-, 1998 Széchenyi-ösz-
töndíjas. 1992 Greg Lynn ösztöndíjasa / F. Meritis, Univ. Amszterdam). jászai-díj 
(1995), Dercsényi díj (1999), érdemes művész (2002). 1983-tól publikál szakcikkeket 
és könyveket a vizuális kultúra területén. építészeti, művészeti kiállítások kurátora/
tervezője (Építészeti Tendenciák 1981, Baumhorn Lipót építész, 1997, Diaszpóra 
és művészet 1999, 7. Velencei építészeti Biennálé 2000, Álmok Álmodói/Millenáris 
Park 2001, 100 % kreativitás, I. Építészeti nemzeti Szalon/Műcsarnok, 2014). 1997-
től a Mé szerk. biz. tag, 2001-től főszerkesztő. Az Utóirat melléklet alapító-szer-
kesztője. 2014-ben Ybl díjat, 2016-ban Kiváló Művész elismerést, 2017-ben Ezüst 
Ácsceruza díjat kapott. 2014-től a Műcsarnok művészeti vezetője.

 sziLágyi b. anDrás művészettörténész, művészeti író. 2003-ban a PPKE 
művészettörténet és kommunikáció szakán szerzett diplomát, majd 2012-
ben az ELTE-n művészettörténet doktori fokozatot. 2009 és 2016 között a 
Budapesti Metropolitan Egyetem (korábban BKF) művészet és designelmélet 
szak óraadója volt. 2002 óta rendszeresen publikál, írásai jelentek meg a 
Magyar iparművészet, a Flash Art Magazin, a Heti Válasz, a Magyar Nemzet 
lapjain, illetve a kontextus.hu, az artportal.hu, az MNO.hu és Nullahategy.hu 
internetes lapokban.

____
szerzők
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szcéna

04 Citadella ötletpályázat bemutatója – Beliczay Zsuzsa

06 Média építészeti díj 2016

téma

08 időív – Hild villa, felújítás és bővítés. MMA 

 Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet,

 Budapest – Sulyok Miklós

14 tanítók és tanulók rendezett társulása. Bleyer jakab

 Általános iskola, Budaörs – dragon Zoltán

20 A szín tettei. Nemzeti teniszközpont, Budapest 

 – Zöldi Anna

24 A felébresztett Csipkerózsika. 

 Hajóállomás, Szentendre – Ulrich tamás

28 Felragyogó mérföldkő. Nordic Light irodaház, 

 Budapest – Mizsei Anett

34 Barátságos lakógép. Energiatudatos családi ház,

 pécs – Botzheim Bálint

38 A tér törvénye. Science Museum, Winton gallery,

 London – götz Eszter

42 idővel felfénylik. A fertődi Kiskastély helyreállítása 

 – götz Eszter

48 régi otthon – új funkciók. plečnik ház, Ljubljana 

 – pálinkás Edit

52 Minden rendben van. Boldog donáti Celesztina  

 piarista óvoda, Nagykanizsa – Cságoly Ferenc
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57 A zsidó vallásreform építészeti tanúja. Az óbudai

 zsinagóga – Klein rudolf, Nagy gergely domonkos

64 érték(újra)teremtés. Kolostorok újrahasznosítása 

 kortárs építészeti beavatkozásokkal – Varga Bianka

68 Nő építészek a szocialista érában (1945–1989). 

 Egy frissen megjelent angol nyelvű tanulmánygyűj- 

 teményről – Kerékgyártó Béla

70 Az észleletek váltakozásából kialakuló építészeti 

 élmény tadao Ando St. Louis-i galéria épületében 

 – Losonczi Anna

77 Magasházak Budapesten – Körmendy imre

78 A MéSZ a 21. században. Beszélgetés a MéSZ 

 jövőjéről, építész pince 2017. január 

 – Zöldi Anna, Botzheim Bálint

terv

81 Együttélés a távolabbi szomszéddal. 

 Chlorella algapavilon terve – Miklósi Ádám

passzázs

83 Kik éltek, kik építettek itt? Zsidó hozzájárulás 

 Budapest világvárossá válásához. Az óvás! 

 Egyesület konferenciája és kiállítása – götz Eszter

84 Sajó istván újrafelfedezése, MOdEM és Műcsarnok 

 – Szegő györgy

85 peter Cook retrospektív kiállítás. építészeti rajzok 

 Múzeuma, Berlin – götz Eszter

86 piranesi díj 2016, FUgA – pálinkás Edit

86 Kotsis iván emlékérem 2016: Nagy tamás

87 rerrich Béla emlékkiállítás, pavilon galéria 

 – Szegő györgy

87 Breuer újra itthon, iparművészeti Múzeum

87 istanbul 100. Kós Károly kiállítás, isztambuli Múzeum

88 Hírek, díjak, kiállítások, pályázatok

2017 // 02

szcéna

04 Állami díjak és kitüntetések, 2017. március 15.

05 Friss ötletek. 14. Nemzetközi építészkongresszus,

 2017 – Szegő györgy, Botzheim Bálint 

06 Magánterek és közügyek. 9. építészeti Filmnapok 

 – götz Eszter

téma

08 Leköltözés a Várból. MtA Bölcsészet- és társada- 

 lomtudományi Kutatóház, Budapest – Szövényi Anna

14 Kapszulába zárt stadionélmény. MtK Stadion, 

 Budapest – Bán dávid

20 Egyszerűen és elegánsan. Önkormányzati 

 ügyfélközpont, Budapest, Kőbánya – tatai Mária

26 Falusi léptékben maradni. Bölcsőde, Nagykovácsi 

 – Bechtold Ágnes

30 építészet határhelyzetben. ArtKazal, Mórahalom 

 – Mizsei Anett

36 Cukorraktár csokoládéillattal. Kerékpáros turisztikai

 központ és helytörténeti múzeum, Szerencs 

 – Madár ivett

40 A jövőbe mentett múlt. Beck-dégenfeld kastély 

 rekonstrukciója, téglás – Nagy gábor

44 A hit távlatai. A kegytemplom környezetének 

 fejlesztése, Máriapócs – Botzheim

50 pilóta leszek. reptár – Hadászati repülőgép 

 Múzeum, Szolnok – Okrutay Miklós

54 Megújuló emlékezet. párbeszéd Központ, 

 Nemzeti Múzeum, Szczecin – pálinkás Edit
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57 Minták és képek. Beszélgetés a 80 éves török

 Ferenccel az 1970-es évek hazai templomépítészetéről 

 – Vukoszávlyev Zorán, garai gréta

61 Szocialista spektákulum? Emlékmeghatározás. 

 A szocialista művészet jelképei – Hornyik Sándor

65 A Budapest Klub húsz éve. Konferencia a Budapest

 Klub planetáris tudat Kiáltványa aláírásának 20.

 évfordulója alkalmából – Vitányi iván

66 Közösség és építészet. Komplex tervezői 

 megközelítések – Fazekas Katalin

72 Közösségi műhelyek. Fablabok és a barcelonai 

 FAB10 fesztivál – Botzheim Bálint

74 A kifejezhetetlen, a megfoghatatlan és a szakrális

 építészet – Schneller istván

79 Három tételben. Egy kis mustra, Budapest, 2016 

 – Nagy gábor

terv

81  Szélfújta ikon. Előadóterem, riga – Magyar péter

83 Monostor-malom, pásztó. MéK-MéSZ diplomadíj 

 – Varga Bianka

passzázs

85 Kaesz gyula-kiállítás, FUgA, 06. 08. – 06. 25. 

 – Malustyik Mariann

87 Két építészeti kiállítás Bécsben – Szegő györgy

89 építészet & oktatás. BME építőművészeti doktori

 iskola – götz Eszter

89 Budapest100. Nyitott házak a duna-parton

90 tettek ideje. Lakhatási mozgalmak a 20. században,

 Kassák Múzeum

90 pusztai László művészettörténész 1944–2017

 – Hadik András

91 Hírek, események, kiállítások, pályázatok

tartaloM
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szcéna

04 A MéSZ évi rendes Közgyűlése

05 Békét a világnak. 57. Velencei Képzőművészeti 

 Biennálé, magyar pavilon – Szegő györgy

09 év tájépítésze díj 2017

téma

10 ikon a duna-parton. duna Aréna, Budapest 

 – Botzheim Bálint

17 Zöld út az úszóarénához. dagály sétány, Budapest 

 – götz Eszter

18 Nagy halak emlékezete. dunai szoborinstalláció 

 – götz Eszter

19 A legvagányabb helyszín. gerilla grill projekt, Budapest 

 – götz Eszter 

20 Honnan hová. NOKiA Skypark irodaház, Budapest 

 – Szegő györgy

26 Zöld arculat. igazgatási központ, Szigetszentmiklós

  – Berényi Marianna

30 Át a falon. intermodális csomópont, Őrmező

 – Mizsei Anett

34 Optimalizált alakváltoztató. Energiaház, paks – Bán dávid 

38 Egy háztömb, két évtized, három épület. 

 Barbakán 3, pécs – Bencze Zoltán

42 Megtalált esszencia. dessewffy kastély felújítása, 

 tolcsva – Botzheim Bálint

46 Helyreállított harmónia. Batthyány Örökségközpont,

 Körmend – götz Eszter

50 Madárperspektíva. Kilátó és hegyi sétány, Kis-Fátra, 

 Szlovákia – götz Eszter

52 Elegáns és hétköznapi. Elbphilharmonie, Hamburg 

 – pálinkás Edit
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57 reformáció 500. A reformáció emlékévének nyomai 

 a városképben – götz Eszter

60 Formakövetés vagy -újítás? Hazai református templom- 

 építészetünk a századfordulótól a rendszerváltásig 

 – Vukoszávlyev Zorán, Urbán Erzsébet, danielisz dóra,

 Baku Eszter

66 építészeti szintézisek. Lajta Béla funerális művészete 

 – Kiss tamás

74 újraértelmezendő fenntarthatóság. A négy pillér 

 – Benkő Melinda

78 Az első műegyetemi építészmérnöki diploma 

 tulajdonosa. 160 éve született Kiss istván 

 – pápai tamás László

terv

81 Evezőspálya céltornya ötletpályázat 1. díj: Bivak

82 termálfürdő terve, Soltvadkert – Font izolda

passzázs

84 Lechner összes: 12 település, 36 épület 

 – tatai Mária

85 A százéves házak ünnepén a rakparté a főszerep. 

 Budapest 100, 2017 – Fazekas Zsuzsa

86 Körülöttünk. ipar- és tervezőművészet. 

 Nemzeti Szalon 2017, Műcsarnok – Ulrich tamás

88 A negyedik elem. Edward Burtinsky: Wasser. 

 KunstHaus Wien – Zöldi Anna

90 Vito Acconci (1940–2017)

90 FA 40. A prágai építészkar kiállítása a MéSZ 

 Kós Károly termében – pálinkás Edit

90 A Kotsis-fivérek. Lechner tudásközpont

90 gegesy Ferenc: rend és rendszer. Húsz év 

 polgármesteri székben – götz Eszter

91 Hírek, események, kiállítások, pályázatok

2017 // 04

szcéna

04 A modern nemzeti alternatívája. 

 A Medgyaszay-emlékszám elé – Szegő györgy

06 Szent györgy tér és dísz tér ötletpályázat

téma

08 Fény és anyag kölcsönhatása. ELi-ALpS 

 kutatóközpont, Szeged – Mizsei Anett

16 A tudáspark arc(h)épülete. Az óbudai graphisoft 

 park új irodaháza – tatai Mária

22 Hiteles átirat. A palatinus strand rekonstrukciója, 

 Budapest – Okrutay Miklós

30 értékek és mértékek. A Szirmay-Waldbott kastély 

 rekonstrukciója, tolcsva – tuczai rita

34 ipari jutalomjáték. Hajó szervízállás épület, győr-

 gönyű Országos Közforgalmú Kikötő – Botzheim Bálint

38 józan építési logika. Családi ház, piliscsaba 

 – Kiss tamás

42 Minden vég egy új kezdet. Lezárult a Hello Wood 

 Falu projektje – pálinkás Edit

46 Az egyensúly művészete. Vízerőmű átalakítása, 

 rånåsfoss, Norvégia – götz Eszter
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49 Medgyaszay istván emlékkonferencia és kiállítás,

 pesti Vigadó

51 Vasbeton és székelykapu. Modernség és identitás 

 Medgyaszay istván építészetében – Moravánszky Ákos 

54 építészet és ornamentika Medgyaszay istván 

 életművében – potzner Ferenc

69 A vasbeton művészi formájáról, 1908 

 – Medgyaszay istván

73 Elfeledett Medgyaszay-ház. Budapest Viii. kerületi 

 tisztviselőtelep – Baldavári Eszter

76 Mintakövetők. Egy pszeudo Medgyaszay-ház Budán 

 – Herczeg renáta, prakfalvi Endre

78 Emlékház és archívum. Medgyaszay lakóháza a 

 gellérthegyen – götz Eszter

80 Medgyaszay istván 1877–1959. Emlékkiállítás a 

 pesti Vigadóban és MéSZ-ben

terv

81 Az új budapesti Velodrom tervpályázat díjazottjai

passzázs

83 retro-perspektíva. A jabornegg & pálffy építésziroda 

  kiállítása, Altenburg apátság, Ausztria – götz Eszter

84 Heller géza brazil szemmel. Egy képzőművész 

 építész – Maria Clara rada

86 több, mint lakni. Együtt – a közösség új építészete, 

 Vitra design Múzeum – Szegő györgy 

88 Csonka pál érem 2017

88 Magyarország, a hosszú 60-as évek építészete. 

 Kiállítás és kerekasztal-beszélgetés

88 Echoes. A finn építészet és formatervezés 100 éve, FUgA

89 Középületek közvetlen közelségben. BME, 2017 

 – götz Eszter 

89 Sebastião Salgado: genesis, Műcsarnok

89 Brazíliaváros építészete két nézőpontból. 

 Fotókiállítás, FUgA

búcsú

90 Szív és ész, közösség és szolgálat. 

 Arnóth Lajos (1929–2017) – Sulyok Miklós

91 in memoriam Litwin józsef 1953–2017 – pirity Attila

91 Marosi Bálint 1970–2017

92 Hírek, események, kiállítások, pályázatok
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nemzetközi építészeti fotópályázat 2017

04 Here We Are – itt vagyunk: a pályázat kiírása

05 A zsűri tagjai

07 A pályázat értékelése

08 A professzionális kategória nyertese

14 A professzionális kategória döntősei

32 A nyílt kategória nyertese

38 A nyílt kategória döntősei

56 MéSZ–Mé elismerő oklevél
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65 Helyzetkép az építészeti fotóról. Körkérdés a 

 pályázatot értékelő zsűri tagjaihoz 

70 Mit tudtak a régiek? Klösz györgy városfelvételei 

 és az építészeti fotográfia – Szarka Klára 

73 informatív kép. Az építészeti fotó, mint az infor- 

 mációáramlás képi eszköze a két világháború   

 közötti építészeti közéletben – Sebestyén Ágnes Anna 

76 Közvetlen élmény. Képalkotás a közösségek 

 építészetéről – Somogyi Krisztina 

78 Klösz györgytől a Szépművészeti Múzeumig – Baki péter 

79 A vágykeltés képei – gellér judit 

szcéna

81 építészet Világnapja a MéSZ-ben, 2017 – götz Eszter

82 A szabadság hídja – új horizontok a városban 

 A 16. Velencei építészeti Biennálé magyar 

 pavilonjának nyertes pályaműve

83 Soul of Seoul. Az UiA Kongresszusa és XXVii. 

 közgyűlése – Krizsán András, Mikó László

búcsú

85 Vámos dominika 1963–2017 – götz Eszter

85 pásztor Erika Katalina 1961–2017 – Mizsei Anett

terv

86 Az Öreg-tó malma. tájlabor és Ökoközpont, 

 Veresegyház. MéSZ-MéK diplomadíj 2017 

 – Nagy Mercédesz Erika

88 Budapesti Atlétikai Stadion. A tervpályázat eredménye

passzázs

90 A méltóság krónikása. Korniss péter: Folyamatos 

emlékezet, MNg – Szegő györgy

91 Frau Architekt. Nők az építészetben száz éve. 

dAM, Frankfurt – götz Eszter 

92 Határok. Európai építészeti Fotópályázat 2017 

dAM, Frankfurt – götz Eszter 

94 Sony World photography Award 2017. Az építészeti 

  kategória nyertesei – götz Eszter

94 A Végtelen gyökerei. Magyar péter térrajzai, Műcsarnok

94 design Hét 2017
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2017 // 06

szcéna

04 Az építészet mint társadalmi érték. pro Architectura 

 díj, Média építészeti díja, Budapest építészeti

  Nívódíj, Ezüst Ácsceruza díj – götz Eszter

05 Here We Are – Architectural photography Award 

 2017. díjátadó a Műcsarnokban és kiállítás 

 a MéSZ Kós Károly termében – pálinkás Edit

06 MtA Agrártudományi Kutatási tömb, Martonvásár.

 A pályázat eredménye

téma

08 természetes viselkedés. Városi uszoda, Balatonfüred 

  – pálfy Sándor

14 A lendület dominál. péterfia Corner, debrecen 

 – török Szabolcs Bence

18 Minőségi megújulás komplexitás nélkül.

 Vasútállomás rekonstrukciója, Kaposvár – Bán dávid

24 Megértett üzenet. A keszthelyi vasútállomás felújítása

 – Okrutay Miklós

28 „Álmában csönget egy picit”. Kocsiszín, Budafok 

 – dragon Zoltán

32 Szerves folytonosság. rabbiház, Mád 

 – Kiss tamás

38 Megtalált paradicsom. Művészházak, Sørvær, 

 Norvégia – Mizsei Anett

42 ésszerű keretek között. portus Home vendégház, 

 dörgicse – papp tímea

46 Megtartani és továbbvinni. A kassai magyar 

 reformátusok közösségi házának rekonstrukciója 

 – pásztor péter
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49 A konténer – Hannes Böhringer

53 új korszakban. Egy konferencia-hozzászólás 

 szerkesztett változata – tasnádi györgy

56 ...és ki emlékszik még arra a sárga kerti padra? 

 Ökodesign, új paradigma? – Zalavári józsef

62 Kelet-nyugati átjárók. A második világháború utáni 

 európai építészet egyesített története felé 

 – Kerékgyártó Béla

66 Habarcsmetaforák. Metaphors in Architecture and

 Urbanism. An introduction – Veress dániel

69 építeni határok nélkül avagy hogyan lesz egy festő 

 vásznából univerzális építőelem – Katona Vilmos

72 globális gömb: világkiállítás Kazahsztánban 

 – Lővei pál

75 építészetoktatás és kutatás Norvégiában magyar 

 szemmel. Az építőművészeti doktori iskola norvég 

 tanulmányútjáról – Baku Eszter, Bedecs-Varga éva, 

 palicz Kata

78 Vágó 140 – Schiffer 150 építészettörténeti 

 konferencia – Ordasi Zsuzsanna

terv

81 Meder étterem és konyhakert. MéSZ-MéK 

 diplomadíj 2017 – Aleksić júlia

83 Malom-zeneház, Székesfehérvár. MéSZ–MéK 

 diplomadíj 2017 – rentka László

passzázs

85 „A nagyságos asszony üzeni az elvtársnőnek”. 

 A hosszú hatvanas évek magyarországi építészete 

 – Lővei pál 

87 Két könyv az építészetről – götz Eszter

88 A változások esztétikája. 150 éves a bécsi 

 iparművészeti Egyetem – Szegő györgy

90 A mágikus tér. Színpad – kép – makett – götz Eszter 

91 Mi maradt a 100 éves Medgyaszay-épületekből

 2017-re? gyukics péter fotói

91 Egy kis mustra. Műemléki helyreállítások pest 

 megyében és a Keleti, Nyugati pályaudvaron 

 – götz Eszter

91 Martin és Werner Feiersinger: italo modern 1+2 

 – Botzheim Bálint

91 Kontextus. 3h építésziroda, Munkák 2015–2016 

 – Botzheim Bálint

búcsú

92 Kapitány józsef dLA 1948–2017 – pálfy Sándor

92 Csontos jános 1962–2017 – götz Eszter

93 Hírek, díjak, kiállítások, pályázatok
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CsúCsteChnológia 
a kivitelezés támogatásában

Magyarországi forgalmazója a GRAPHISOFT

A különböző szakágak közötti megbízható és 
folyamatvezérelt ütközésvizsgálat a kivitelező 
és építőipari beruházó cégek számára komoly 
hatékonyságnövelést és jelentős költségcsök-
kenést eredményez. A Solibri Model Checker 
a világ egyik legfejlettebb, platformfüggetlen 
megoldása.

A Solibri ütközésvizsgáló, modell megfeleltetési, 

valamint kivitelezés-követő megoldásai 

szolgáltatásként is elérhetőek.

RégI-új mAgyAR épíTőművészeT // hUngaRIan aRChITeCTURe  |  2018 / 01
SZEnT XXIII. JánoS-káPolnA / a cHurcH on tHe Border St JoHn XXiii cHapel, Budapest, RákoskeRt – MajoR GyöRGy • GRaphisoft paRk, 
foGadóépület / reception Building, GRaphisoft paRk – suGáR péteR • a CentRál színház, az öRkény színház és a kálMán iMRe szín-
pad felújítása / centrál tHeatre, Örkény tHeatre, kálmán imre Stage, Budapest – feRnezelyi GeRGely, VinCze kRisztián • staVRos 
niaRChos foundation kultuRális központ, athens – Renzo piano BuildinG WoRkshop • Villa / manSion, BudaöRs – naGy Csilla, tóth 
zoltán • Családi ház BőVítése / eXtenSion of a detacHed HouSe, Budapest – toMay taMás • Menedékházak / Safe-HouSeS, TRAnSYl-
Vania – Blipsz!, f.k.M. MűteReM • loMBhotel / foliage Hotel, noszVaj – fáBián GáBoR • Családi nyaRaló / reSort Building, fonyód 
– dénes GyöRGy • fRankfuRti könyVVásáR, MaGyaR paVilon / Hungarian pavilion, frankfurt Book fair 2017 – PARAdIGMA ARIAdnÉ 
UTÓIRAT // POST SCRIPTUM  |  xvIII. évfolyAm / 97. szám
az oRGanikus táRsadaloMRól / tHe organic Society – Miklóssy endRe • a teMploM MeGtisztítása / tHe cleanSing of tHe 
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