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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
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Paul Klee szerint a vonal az, amikor a pont elmegy sétálni. De hogy 

hová jut, min megy keresztül, mit él meg, és mi lesz belőle, mire célba 

ér, azt csak ő tudja – vagy még ő sem.

Számunkra akkor is vándorlásunk szimbóluma, a beavatás jele, ami 

emlékeztet életünk értelmére, aminek célja, jelentése, üzenete – ha 

van egyáltalán – bizonyára maga az út. Ha mindezt számba veszem, 

tényleg úgy tűnik, hogy az utcák világa tömény költészet. Mert a köl-

tészet szerepe az, hogy felvillantson valamit a valóság teljességének 

misztériumából. 

Heidegger az alkotásokkal kapcsolatban ezt írja: „az igazság a létező 

világlásaként és elrejtéseként akkor történik, ha megköltik. Minden mű-

vészet, mely megtörténni engedi, hogy a létező igazsága, mint olyan 

előjöjjön – a lényegét tekintve költészet.”

Meggyesi Tamás: Promenadológia. A séta költészete az urbanisztikában

(részlet, megjelent: MÉ UTÓIRAT 2016/3)

régi-új magyar építőművészet 
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Kitüntetések
2018. március 15.
—

A Magyar érdemrend középkeresztje polgári 

tagozata kitüntetést kapott a magyar építé-

szeti kultúra érdekében több mint hat évtize-

de végzett szerteágazó kutatói, publikációs, 

szerkesztői és oktatói tevékenysége elisme-

réseként dr. vámossy Ferenc.

ybl-díjban részesültek:

callmeyer László építész a magyarországi 

kistelepüléseken rejtőző építészeti értékek 

védelmében, megmentésében, azok feltárá-

sában és továbbépítésében kifejtett több év-

tizedes „gondoskodó" építész alkotói mun-

kássága elismeréseként.

„Munkáit áttekintve, azonnal felfedezhető el-

kötelezettsége, gondolatainak egy pontosan 

meghatározható szakmai, emberi mezsgyéje. 

Ez nem más, mint a hazaszeretetből fakadó 

értékvédelem, értékmentés. Minden, ami kul-

túránkban értéket képvisel, azt észrevenni, 

erényeit megemelni, annak életét a jövő szá-

mára meghosszabbítani. Ez a nemes szándék 

az alkotó természetéből fakad, ettől hiteles 

minden munkája. ”gondviselő” munkamód-

szere által egy összedőlni készülő ház nem-

csak hogy talpra áll, hanem áthatja térképző 

ereje, az igazán rejtőző téri érték kibontása, 

továbbépítése....” (részlet a laudációból)

anthony gall építész Kós Károly szellemi és 

alkotói örökségének méltó módon történő 

közvetítéséért, a magyar szecessziós és népi 

építészet szakértőjeként végzett munkájáért, 

valamint magas színvonalú kutatói, építészter-

vezői és oktatói tevékenysége elismeréseként. 

„...építészeti felfogása a magyar organikus 

építészethez, tágabb értelemben a regiona-

lizmushoz kötődik. Megvalósult épületeinek 

jó része az építészeti tradíciók folytatásának 

rendkívül sikeres példái. A tradíció folytatását 

ő is folyamatos újrateremtésként, kreatív és 

szabad felhasználásként értelmezi, hasonlóan 

Bartók Bélához és Kodály Zoltánhoz, s kü-

lönösképpen példaképéhez, Kós Károlyhoz, 

akinek életműve elméleti munkásságának kö-

zéppontjában áll. Fő törekvése a történelmi 

és földrajzi értelemben vett ”hely” kialakítása 

és továbbalakítása építészeti eszközökkel, a 

lokális kultúra továbbépítése. A kárpát-me-

dencei kultúrtáj, az erdélyi építészeti környe-

zet történelmi rétegzettsége erős inspirációval 

szolgál számára, és meghatározza építészeti 

gondolkodását. Műveiben fontosabb a folyto-

nosság, mint a különbözés és az önmagáért 

vett újdonság vágya, s ezt a folytonosságot 

mindig tiszta és visszafogott formálással te-

remti meg. ritka, hogy valakinek az elméleti, 

gyakorlati és oktatói tevékenysége ilyen, nem-

zetközi szinten is értékelhető módon szolgálja 

a Kárpát–medencei kultúrkör gyarapodását...” 

(részlet a laudációból)

szabó Levente DLa építész a jelen és a múlt 

egységbe rendezett újraértelmezéséért, ma-

gas színvonalú, nemzetközileg is elismert épí-

tész alkotói munkásságáért, valamint egyete-

mi oktatói tevékenysége elismeréseként.

„Szabó Levente a BME Középülettervezé-

si Tanszékén 2001-től meghívott, 2007-től 

főállású egyetemi oktató, jelenleg docens, 

tanszékvezető helyettes. 2010-től az építő-

művészeti Doktori iskola titkára, témavezető-

je és előadója. 2008-tól több éven keresztül 

az éME Mesteriskola mestere. építész tanári 

munkája mellett saját irodát vezet. (...) Szin-

te minden munkája az építész szakma és a 

szélesebb közvélemény érdeklődésének kö-

zéppontjába került. Munkáiban a múlt rétegeit 

feltárva, azokat értő, mai módon kiegészítve 

fogalmaz meg üzenetet a jelenkor és a jövő 

számára.” (részlet a laudációból)

vasáros zsolt DLa következetes, kiváló tér- és 

formaérzékről tanúskodó komplex és sokolda-

lú építészeti alkotói, tanszékvezetői, régész és 

Nemzeti ünnepünk, március 15. al-
kalmából az idén is számos állami és 
szakmai kitüntetést adtak át. A díja-
zottak közül kiemeljük azokat az alko-
tókat, akiknek tevékenysége az épí-
tészet, az épített környezet, illetve a 
társművészetek képviselőiként kaptak 
ebben az évben elismerést.

MAriAnuM ház, SzovátA, 2015. tervezte: CAllMeyer láSzló hAngvillA, veSzpréM. tervezte: Anthony gAll, AlbóCiné ábrAháM gAbriellA. Fotó: bujnovSzky tAMáS

ddekovics
Öntapadó jegyzet
lehet, hogy kell! (Mariannum-ház, Szováta)



5

2018 / 02SZCéNA // scene

kiállítás-tervezői munkássága elismeréseként. 

„Vasáros Zsolt építészeti tanulmányai közben 

az ELTE Egyiptológiai Tanszékének vendég-

hallgatója volt, majd a Kölni Egyetem régé-

szeti intézetében kutatott, mely jól mutatja 

érdeklődésének kettősségét. A BME ipari és 

Mezőgazdasági épülettervezési vezető do-

censeként napjainkban is egyiptomi és hazai 

régészeti munkák résztvevője. A régészeten 

túl a kiállítástervezés területén is számos si-

keres feladatot oldott meg. Az ő nevéhez fű-

ződik a Sárospataki Vármúzeum, a Páva utcai 

Holokauszt emlékmúzeum, a Magyar Nemzeti 

Múzeum állandó tárlatán túli időszaki kiállítá-

sok, pl. a Botticellitől Tizianóig, vagy a Cé-

zanne és a múlt. Az ő tervei alapján készült a 

”Mi magyarok” látogatóközpont a Magyarság 

Házában és az 56-os Kossuth téri emlékhely. 

Vasáros Zsolt építészetét az a komplexitás 

jellemzi, mely az építészeti esztétikai érté-

ken túl ötvözi az oktatói mivoltából is adódó 

kreativitást, a régészet gyakorlati anyag és 

tárgyközpontúságát, és a kiállítás-tervezés 

lényegkiemelő dramaturgiáját. Mindezt együtt 

– nemzetközi mércével mérhetően.” (részlet a 

laudációból)

zakariás attila a székelyföldi népi építészet 

szakértőjeként végzett több évtizedes érték-

mentő és értékteremtő építészeti munkássá-

gáért, valamint az erdélyi műemlékvédelem 

területén kifejtett tevékenységéért.

„Zakariás Attila életműve kezdeteitől fogva 

két pilléren nyugszik: egyfelől a korán fel-

fedezett, megismert és sajátként elfogadott 

népi építészet, másfelől az erdélyi egyházi és 

világi műemlékek, amelyeknek alapos ismerő-

je, csodálója. Mindkettő meghatározó hatást 

gyakorol művészetére. Kialakult egyéni művé-

szi stílusa, építészeti formavilága szervesen 

ötvöz egybe modernséget és hagyományt, 

népi építéstechnikát és kortárs programot. 

(…) Számos kúria, kastély, templom rehabi-

litációja, restaurálása, életre keltése fémjelzi 

munkásságát. Minden újabb tervezési feladat-

tal és házzá épült tervvel egyre világosabban 

rajzolódik ki egy általa megálmodott és meg-

épített emberi világ, mely hozzájárul a mai 

Székelyföld sajátosan markáns architekturális 

arculatához.” (részlet a laudációból)

Kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművé-

szeti tevékenysége elismeréseként Ferenczy  

Noémi-díjban részesült: Lenkei Balázs formater-

vező, iparművész, a MOME egyetemi adjunktusa. 

 A kortárs képzőművészet területén végzett 

kiemelkedő műkritikusi, kurátori tevékenysége 

elismeréseként Németh Lajos-díjban részesült: 

Készman József művészettörténész, az ELTE 

szombathelyi Savaria Egyetemi Központ oktatója. 

Magyarország Kiváló Művésze díjban részesült: 

csáji attila Munkácsy Mihály-díjas festőmű-

vész, érdemes művész, az MMA rendes tagja. 

Kossuth-díjban részesült: péreli zsuzsa Mun-

kácsy Mihály-díjas képzőművész, gobelinmű-

vész, kiváló és érdemes művész.

szívből gratulálunk a díjazottaknak!

AWArdS ON MArCH 15TH, 2018
−
On our national holiday, March 15th several 

state and professional recognitions were 

awarded. Of the individuals receiving these 

recognitions this year we are hereby focuss-

ing on those whose activities are associated 

with architecture, the artificial environment or 

the associated arts of architecture.

goMbA, budApeSt, 2014. tervezte: SzAbó levente, gyüre zSolt. Fotó: SzentirMAi tAMáS rudApitheCuS látványtár, rudAbányA. tervezte: vASároS zSolt Fotó: lovAS klárA

hároMSzék lárMAFA-eMlékMű, 2007. tervező: zAkAriáS AttilA
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Here We Are – Architectural photography Award
Nemkeztközi építészeti fotókiállítás-sorozat
Budapest, prága, Krakkó, pozsony, 2018.  február 1. – április 30.
—
szöveg és fotók text and photos: pálINkás edIt
—

Az összefogás révén a fotópályázat lehetősé-

get adott a közép-európai építészeti fotográ-

fia nemzetközi szinten történő értékelésére. 

A beérkezett pályaművek magas színvonala 

azonban ennél távolabbra mutat, az építészeti 

fotográfiáról való globális gondolkodás elő-

mozdítását ösztönözi. Az Architectural Pho-

tography Award 2017 fotópályázatra 5 konti-

nens 34 országából, 137 pályázótól összesen 

1273 fotó érkezett. Folyóiratunk 2017/5-ös 

számában – amely egyben a kiállítás kataló-

gusa is – részletesen beszámoltunk a pályázat 

eredményeiről, bemutattuk a díjazott fotókat 

és alkotóikat.

Az Architectural Photography Award 2017 

ünnepélyes díjátadójának 2017. november 

22-én a Műcsarnok adott otthont. Köszöntő 

beszédet mondott Krizsán András DLA, a Ma-

gyar építőművészek Szövetségének elnöke, 

valamint josef Shulz fotográfus, a zsűri tagjai. 

A díjátadó idején a Műcsarnokban megtekint-

hető volt a fotópályázat nyerteseiből, döntő-

seiből, illetve a MéSZ-Mé elismerő oklevelé-

ben részesült pályaműveiből álló kiállítás is.

Néhány nappal később, november 27-én 

a Magyar építőművészek Szövetsége Kós Ká-

roly termében nyílt meg a tárlat. A megnyitón 

Krizsán András DLA, a MéSZ elnöke méltatta 

a pályázat eredményét, nemzetközi sikerét. 

Az ünnepségen jelen volt juraj Herman, a 

Szlovák építészek Szövetségének elnöke, 

és meleg hangú köszöntőjében arról beszélt, 

hogy a Visegrádi Négyek építész szövetségein 

belül a MéSZ vezető szerepet visz innovatív 

kezdeményezéseivel, izgalmas szakmai ren-

dezvényeivel. A megnyitó további részében 

Somogyi Krisztina vizuális intelligenciakutató 

az építészeti fotó aktuális helyzetéről beszélt, 

építészek és fotográfusok partneri viszonyá-

ról, majd ő vezette azt a kerekasztal-beszél-

getést is, amelyben Krizsán András mellett 

Bujnovszky Tamás építészeti fotográfus, götz 

Eszter szerkesztő és Botzheim Bálint építész 

vettek részt. A beszélgetés a közönség hoz-

zászólásaival értékes párbeszéddé alakult. A 

kiállítás 2017. december 20-ig volt látogatha-

tó a MéSZ Kós Károly termében.

Az ezt követő hónapokban a kiállítás a vi-

segrádi országok partner szervezeteinél ven-

dégeskedett. Elsőként 2018. február 1-étől a 

prágai galerie jaroslava Fragnera építészeti 

galéria adott otthont a tárlatnak. A megnyitón 

Dan Merta, a galéria igazgatója mellett jan 

Stempel, a prágai egyetem építész professzo-

ra, a fotópályázat egyik zsűritagja köszöntötte 

a vendégeket. A kiállítást Václáv Šedý építé-

szeti fotográfus nyitotta meg, beszédében az 

építészet, a természet és az alkotó ember sa-

játos viszonyát értelmezte, hangsúlyozva: „A 

valóságot ábrázoló képeket nem a természet 

teremti, ezeket csak az ember alkothatja meg, 

és csak azért, mert a világ összes ábrázolása 

magával hordozza az alkotó személyiségének 

egyediségét. Az építészet fotóján tehát a tér 

háromdimenziós világa és formája találkozik 

a képi értelmezéssel. A fénykép percepciója 

a fotográfiai ábrázolás és a néző közötti gon-

dolati kapcsolat. Amikor két egymás mellett 

elhelyezett képet nézünk, olyan asszociáció 

jön köztük létre, amely egy harmadik gondo-

lati képet alkot az elménkben. Ezért a teljes 

kiállítást egy összességnek tekinthetjük, mi-

A Magyar Építőművészek Szövetsége 
és a Magyar Építőművészet folyóirat 
a visegrádi országok összefogásával 
2017 tavaszán nemzetközi fotópályá-
zatot hirdetett: professzionális és nyílt 
kategóriában várták a világ különböző 
tájain készült építészeti fotókat. A pá-
lyázat célja az volt, hogy az építészeti 
fotón keresztül az épített környezetről 
való gondolkodásra ösztönözzön. A 
pályázat a Visegrádi Alap támoga-
tásával, valamint a Cseh Műszaki 
Egyetem, illetve a szlovák és lengyel 
építészek szövetségével való együtt-
működésben jött létre. 
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Here We Are 
ArCHiTeCTurAl pHOTOGrApHy AWArd
Budapest, prague, cracow, Bratislava, 
FeBruary 1st – april 30th, 2018

The Association of Hungarian Architects and 

its periodical titled Hungarian Architecture 

jointly published an international photo contest 

in the spring of 2017 in co-operation with the 

Visegrád 4 countries in two categories, one for 

professionals and the other open to anyone, 

inviting architectural photos taken all over the 

world. The goal of this contest was to encour-

age and boost thinking about man-made en-

vironment through architectural photography. 

The tender was supported by the Visegrád 

Fund and was organised in co-operation with 

the czech University of technology and the as-

sociations of the slovak and Polish architects. 

From the beginning of 2018 on, the exhibitions 

was histed by the partner organisations in the 

four Visegrád countries. The article below sum-

marises the success they had there.

közben a távoli és véletlen formai és a térbeli 

asszociációk lehetővé teszik, hogy jobban 

megértsük az egyes képek értelmét.”

A kiállítássorozat következő helyszíne 

2018. március 6. – 16. között a SArP (Len-

gyel építész Szövetség) krakkói építészeti ga-

lériája volt. Ahogy a korábbi megnyitókon is 

tapasztalhattuk, itt is komoly szakmai érdek-

lődés kísérte az eseményt. A kiállítást Bohdan 

Lisowski, a krakkói galeria Architektury SArP 

igazgatója nyitotta meg, aki tájékoztatta az 

érdeklődőket a nemzetközi pályázat részlete-

iről és méltatta azt a közép-európai szakmai 

együttműködést, amely lehetővé tette egy 

világméretű építészeti fotográfiai bemutatko-

Király gyógyfürdő rekonstrukciója és bővítése
A tervpályázat eredménye
—
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei 
Zrt. által kiírt nyílt, titkos ötletpályázat 
a Király Gyógyfürdő rekonstrukciójára 
és bővítésének tervezési munkáira a 
Magyar Építőművészek Szövetsége 
szakmai közreműködésével került le-
bonyolításra.

A Király gyógyfürdő az egyetlen olyan, nem-

zetközi jelentőségű, napjainkban is üzemel-

tetett fürdő a fővárosban, melyet Buda török 

megszállása idején építettek. Vízellátása 

az építéskor és jelenleg is a Szent Lukács 

gyógyfürdő térségében feltárt hévvizes kutak-

ból történt. Az épületegyüttes ókori rétegekre 

épült, három karakteres periódusban érte el 

mai formáját (török kor, barokk kor, klasszi-

cista), 1956-ban régészeti feltárások történ-

tek a helyreállítás előtt, ami alapjául szolgált 

a későbbi helyreállításoknak. A tudományos 

kutatásokra alapozott, és dokumentált, hosz-

zás létrejöttét. A megnyitót követő kötetlen 

beszélgetésen professzorok és egyetemi épí-

tész hallgatók közösen elemezték a fotókat és 

méltatták a kiállított anyag sokszínűségét.

A sorozat utolsó állomása a Szlovák épí-

tész Szövetség galériája volt Pozsonyban, 

ahol 2018. április 11-én nyílt meg a díjnyer-

tes fotókat bemutató kiállítás. juraj Herman, 

a Szlovák építészek Szövetségének elnöke 

megnyitó beszédében – a többi partner in-

tézményhez hasonlóan – biztosította a fotó-

pályázattal kapcsolatos hosszú távú együtt-

működés lehetőségét.

A komoly szakmai érdeklődéssel, és a 

visegrádi országok mindegyikében élénk 

média-visszhanggal megvalósított rendez-

vénysorozat sikere igazolta a pályázati kiírás 

legfőbb célkitűzését, melyet így fogalmaz-

tunk meg: „Kiíróként szeretnénk kimozdítani 

az építészeti fotót a szakma szűkebb köze-

géből, és közelebb vinni a közönséghez. A 

vizuális művészetek lényege évezredek óta az 

ember és környezetének viszonyáról való képi 

gondolkodás. A 21. században az emberiség 

kulcskérdésévé vált a mesterséges környezet 

humanizálása. Az építészet már régen nem 

csupán az építész szakma ügye. Ennek nyo-

mán az építészeti fotó is túllépett az építész 

munkatársaként dolgozó fotográfus alkotói 

tevékenységén és széles, az egész társadal-

mat érintő, szociális, pszichológiai, esztétikai 

és technológiai területeket is bevonó, általá-

nos párbeszéd képi nyelven kommunikáló 

közege lett.”

1. díj: 3h építéSzirodA kFt.

pálinkáS edit éS bohdAn liSowSki A krAkkói kiállítáS Megnyitóján
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szú évtizedek alatt felújított épület, a forrás-

hiányok miatt mindig csak részleteiben volt 

képes megújulni és megoldani az aktuálisan 

felmerülő problémákat. A beérkezett pálya-

művek jelentős száma bizonyítja, hogy jelen 

ötletpályázatra alapulva aktuális és szükséges 

egy teljes épületegyüttesre kiterjedő komplex 

rekonstrukció, nívós helyreállítás és bővítés.

1. díj: 3h építésziroda Kft., tervezők: csillag 

Katalin, gunther zsolt, Boromissza Júlia, 

Kállay gábor, g&B plan Kft.: Bukovics János 

 „Helyfoglalása, az új épület kontúrjának, 

léptékének, tömegének tömbön belüli kijelö-

lése képletszerűen tiszta. Ebből egyenesen 

következik, hogy a megjelenés határozott, kö-

vetkezetes, a formálás, az építészeti eszköz-

tár mindezt erősíti. (…)  A funkcionális rend 

mintaszerű, érthető, átlátható. Ebbe beletar-

tozik a gépészeti terek, gazdasági helyiségek 

leosztása, kapcsolatrendszere is. A bejárat 

elegánsan kialakított. Az új épületrészek szer-

kesztettsége egységes. Ennek a nagyvonalú, 

áttekinthető téri rendnek ára van: a parkoló és 

az úszómedence a térszín alá kényszerül, ami 

technikai, technológiai nehézségeket és költ-

ségesebb kivitelezést eredményez. (…) A belső 

térszervezés logikus, a fürdő egységek fejlesz-

tése, leválasztása, az elválasztott beléptetés 

megoldott. A törökfürdő felújítása és a barokk 

rész átalakítása a török fürdő előtereként mű-

vészettörténeti tanulmánnyal alátámasztott, 

átgondolt. Az öltözők telepítése, kialakítás pél-

daértékű. A terv koherens, minden részletében 

következetesen végiggondolt. Céljait, dönté-

seit egyszerűen, több oldalról alátámasztva 

fogalmazza, magyarázza. Az építészeti esz-

köztára sokrétű, a lehetőségek közül a felújí-

tás, átalakítás, új építés eltérő szempontrend-

szerének megfelelően érzékenyen szelektál. 

Az előadásmód nagyban segíti a megértést, 

a koncepció állításainak, és a tervezési folya-

1. díj: 3h építéSzirodA kFt.

2. díj: ArChikon kFt.
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mat során meghozott döntések közötti oko-

kozati összefüggések érdemi átláthatóságát, 

követhetőségét.” (részlet a zsűri értékeléséből) 

2. díj: archikon Kft., tervezők: nagy csaba, 

pólus Károly, Bognár gergely, Botos andrás, 

Dobos Bence László, pásztor ádám, tőrös 

ágnes, várhidi Bence, varga mátyás

 „Az új épületrész hangsúlyos az együt-

tes szempontjából, a pályázó a morfológiai 

szempontból szellősebb belső udvari pozíci-

óba nagy, nehéz kubust illeszt. A klasszicista 

udvar déli oldala felől is jól érzékelhető a ki-

emelkedő tömeg. Földszinten tartott gépésze-

ti területekkel közvetlen az öltöző-kapcsolat a 

medencével, viszont közvetett az egyéb für-

dőspecifikus attrakciókkal. (…) A medence-tér 

vizuális kapcsolatot tud tartani a klasszicista 

udvarral, ugyanakkor zajosabb élettere elválik 

az intimebb, csendesebb világtól. A főbejárat 

az eredeti helyén marad, elegáns-tágas meg-

érkezés, lépcsőházak súlypontba kerültek. 

értékes elképzelés, hogy a klasszicista udvar 

köré szerveződik a gyógyászati rendeltetés. 

Apró, de a kerengő hatás erősítő mozzanat a 

térelhatárolás síkjának kimozdítása az oszlop-

sor tengelyéből. A főközlekedési zónától leg-

messzebb eső terület – étterem – külső meg-

közelítésű, szélső pozíciója ellenére erénnyé 

is válhat a funkció-mixben, ha a megfelelően 

színvonalas közterületi kapcsolattal a fürdő-

zés utáni időtöltés színtere lesz. Az ún. „török 

udvar” a telek sarkán ál-udvar, kerítés-jellegű 

kiegészítése egy történeti szempontból nőtt 

kompozíciónak, mely inkább eltakarja, mint 

kiemeli ennek a negatív saroknak az előnyeit. 

(…) A belsőépítészet bemutatott szintje szín-

vonalas, érdekes elgondolás az átrium öltöző- 

emeletének finom és könnyednek tűnő levá-

lasztása a „török pihenőtértől”, elválasztva a 

relaxációt a mozgalmas, funkcionális világtól.” 

(részlet a zsűri értékeléséből)

3. díj: gereben marián építészek Kft., ter-

vezők: gereben péter, marián Balázs, Barta 

gyöngyi, Bódi gergely gergő, Dormán mik-

lós, ivicsics Júlia, Oszlányi soma, dr. Haris 

andrea, mészáros Olivér, mohácsi sándor

 A történeti együttest kiegészítve teljesen 

beépíti a telek délnyugati negyedét és a tö-

rök fürdőhöz kapcsolódó, fallal határolt kertet 

reCONSTruCTiON ANd exTeNSiON OF király MediCiNAl bATHS
results oF the concept contest

Published by Budapest Medicinal and Thermal Baths co., the open secret conceptand design  

contest targeted the reconstruction and extension of Király Medicinal Baths with the partnership of 

the Association of Hungarian Architects in organisation. Király Medicinal Baths is the one and only 

baths complex in Budapest still in operation which was built at the time of the Turkish occupation 

of Buda and is of international significance today. The large number of entries submitted for the 

contest prove that a comprehensive reconstruction, high-standard restoration and extension is both 

necessary and timely based on the current concept contest.

alakít ki a Fő utca – ganz utca szögletében. A 

főbejáratot áthelyezi a klasszicista szárny ten-

gelyébe. A történeti struktúrákhoz jól igazodó, 

gazdaságos beépítés nem veszi figyelembe a 

római út esetleges nyomvonalát, de tágas, ke-

let-nyugati tengelyű 25 m-es új úszómedencét 

tervez. Az új vendégbejárat elhelyezése meg-

felelő, de az öltözőzóna kialakítása nem opti-

mális. A keretes továbbépítés rendezett össz-

képet biztosít az együttesnek. (…) Szerkezeti 

megoldásai racionálisak, az üveg-gerendás 

hullámzó üvegtető szép építészeti megoldás. 

(…) A történeti szövet kortárs továbbszövését 

célzó (keretes beépítésű) fürdő-fejlesztés és 

bővítés erős hangulatú belső világot hoz létre, 

amely a történetiségre ráerősítő, karakteresen 

megfogalmazott kortárs építészettel párosul.” 

(részlet a zsűri értékeléséből)

3. díj: gereben MArián építéSzek kFt.
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nyitott AlAkzAt
közszolgálatI egyeteM, oktatásI Épület, BUdapest
—
építészek architects: FINta JózseF, szaBó taMás JáNos, kUlcsár zoltáN      szöveg text: BotzheIM BálINt      fotók photos: palkó györgy
—

____
tÉMa

theme____

Annak az intézménynek a története, amit ma 
iskolának nevezünk, talán egy fa alatt kezdő-
dött – aki mesélt, talán nem tudta magáról, 
hogy tanár, és az őt hallgató sem, hogy ő len-
ne a diák. Ma már legtöbbször tantermekben 
folyik az oktatás, mégis az oktatási intézmény-
nek fontos eleme a kert.1

Az Orczy-park speciális helyzetben van, hiszen több-

ször változott a státusza a magán- illetve közhaszná-

lat között. Eredetileg Orczy Lőrinc báró vásárolta meg, 

majd 1829-ben katonai kiképzés céljaira adták át. A 19. 

század további tulajdonosváltásai után a második vi-

lágháborút követően lett ismét közpark. A terület eddigi 

városi élete során kisebb-nagyobb mértékben mindig a 

katonai képzéshez kötődött, de 2012 óta ismét szoro-

sabb ez a kapcsolat, hiszen a területet a Nemzeti Köz-

szolgálati Egyetem kapta meg kezelésre.

ddekovics
Öntapadó jegyzet
jön! 100 x 50

ddekovics
Öntapadó jegyzet
rajz kell
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ddekovics
Öntapadó jegyzet
jön! kicsiben!
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Az Orczy-park a város különleges adottságokkal 

rendelkező területe. A belvárosból kifelé vezető Üllői út 

zárt térfala itt szakad fel elsőként. A park több össze-

tevőből álló építészeti kontextusba ágyazódik bele, az 

egyik oldalon a Ludovika műemléképülete még a belvá-

ros építészeti karakteréhez illeszti a területet, a másik 

oldalon a SOTE modern épületei ugyanilyen erőteljesen 

egy másik világot képviselnek. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem új oktatási épü-

letét egy komplex kampuszfejlesztési program része-

ként adták át. Tavaly készült el az egyetemi kollégium 

épülete az Üllői út – Orczy út sarkán, idén zárulnak az 

Orczy-park túloldalán a sportközpont, illetve a Diószegi 

Sámuel utcai speciális oktatási és kollégiumépület mun-

kálatai. Az új épületek most már szinte szekértáborként 

veszik körül a parkot, az elkövetkezendő fejlesztések-

nél szükség lenne rá, hogy az urbanisztikai szempontok 

nagyobb hangsúllyal érvényesüljenek: több bejárattal a 

város felé a park jobban bekapcsolódhatna a kerület 

vérkeringésébe, hogy a városlakók számára is rekreá-

ciós park lehessen. 

Zrínyi Miklós példaképe, Niccolò Machiavelli szerint 

békében még inkább kell gyakorolni, mint háborúban, 

s ezt kétféleképpen lehet megtenni: szellemi és testi 

fáradozással.2 Zrínyi hozzáteszi, hogy a fegyelmet na-

ponkénti gyakorlással kell megszilárdítani.3

A közszolgálati egyetemi kampusz fejlesztése logi-

kus és már régóta érő lépés volt; a város különböző pontjain elhelyezett képzéseket 

ezzel egy helyre hozták. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012-ben a Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetem, a rendőrtiszti Főiskola és a Corvinus Egyetem Közigaz-

gatás-tudományi Karának jogutódjaként jött létre. Az épület alapképletéül szolgáló, 

Z formájú elrendezés több előnnyel is bír. A Ludovika, illetve a kollégiumépület felé 

eső épületszárnyak azok mellett sorakoznak fel, a középső, összekötő szárny viszont 

az Orczy-parkhoz igazodik. A Z mindkét oldalán épületmagas, a tetején gerendával 

összekötött oszlopsor zárja a  kompozíciót. Az Üllői úti oldalon így bejárati szituáció 

jön létre, míg a túloldalon az első emeleten egy tetőterasz teremti meg a kapcsolatot 

a parkkal. Az épületszárnyak földszint plusz öt emeletet foglalnak magukba. Az ötö-

dik emelet már nagyrészt gépészeti szintként funkcionál, ez alól az összekötő szárny 

kivétel, ahol a dékáni irodák, illetve a reprezentatív tárgyalók találhatók, melyeket 

előadóteremként is használni tudnak, így bekapcsolódnak az egyetem mindennapi 

vérkeringésébe. Egy nagy loggia is helyet kapott itt, pazar kilátással a város felé. 

 A terület érdekessége, hogy egykor egy Duna-holtág húzódott alatta, emiatt az 

épületet speciális módszerekkel kellett alapozni. A munkatér lehatárolása jet technoló-

giával készült, emellett cölöp- és lemezalapozást is alkalmaztak a megfelelő stabilitás 

érdekében. Az épület alatt egy szint mélygarázst építettek, és a pinceszintre került a 

2600 adagos üzemi konyha is. 

A feszes építési program ellenére az alaprajzi szerkesztés nagyvonalú. A vezérszinti 

alaprajzon a romboid befoglaló formában magként úsznak a 300 és az 500 fős nagy-

előadók. A két, egyenként 140 fős előadóterem már az alaprajzi raszterbe igazodik. Az 

épület a nagyméretű foyer-val és a differenciált méretű előadótermekkel konferenciák 

megrendezésére is alkalmas. A nagyelőadó az ebédlőn keresztül teljesen körbejárható. 

Először a nagyobb étkezőrészen keresztül, majd az udvar felé elhelyezett kisebb étke-

zőkupék mellett a foyer-ba jutunk vissza. Ezek a kisebb, intimebb részek a hallgatók 

kedvenc helyeivé váltak. 

ddekovics
Öntapadó jegyzet
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1 Louis i. Kahn, Forma és tér, in: A mérhető és a mérhetetlen, szerk.: Kerékgyártó Béla
2 Niccolò Machiavelli: A fejedelem, 1532
3 Zrínyi Miklós: Az török áfium ellen való orvosság,1705
4 Dúll Andrea: építészet - Környezet - Pszichológia, in: Utóirat, 2005/6., építészet és tudomány tematikus szám. ii.
5 MOME Campus 2018-ban fog elkészülni, illetve a Pécsi Tudományegyetem új Kutatóközpontja: Mé 2012/3. 
 a BME új épületei: 2011/1. és 2013/10 illetve 2014/10.

Az épület középső része igazi kapocs elem, több 

csatlakozási ponttal. Nemcsak horizontális értelemben 

teremt kapcsolatot az épület fő funkcionális egységei 

között. A fizikai és vizuális összeköttetésen túl, melyet 

az Üllői út és a park között létrehoz, itt valósult meg a 

függőleges közlekedés. Ezt a helyet joggal nevezhet-

nénk vertikális közösségi térnek is. Az első emeleten a 

hallgatói büfé kapott helyet, a második emelettől kezdve 

a további emeletek között a lépcső mellett, leülőhelyek 

várják a tanulni, beszélgetni vágyó fiatalokat. Ezeket a 

tereket két oldalról csak egy üveghártya határolja a kül-

világtól, a beáramló napfény növeli a tágasság érzését. 

Az üvegfal épületszerkezeti szempontból is különleges: 

vízszintes fém pengék merevítik a szerkezetet a szélnyo-

más ellen, mindez a legfölső födémről van lefüggesztve. 

 Egy épület használatát nemcsak a terek egymáshoz 

való viszonya, de a színek, burkolatok környezetpszi-

chológiai hatása is nagyban meghatározza. A Közszol-

gálati Egyetem oktatási épületénél a használó és a hely 

tranzakciójára4 különös hangsúlyt fektettek a tervezők. 

A belsőépítészeti eszközök itt egységes vizuális infor-

mációs rendszerré állnak össze. Ennek elemei a padló- 

és falburkolatokban megjelenő vezetősávok, jelek. A 

végeredményében egy rendkívül koherens rendszer, 

ami a költséghatékonyságnak köszönheti létét. Az ere-

deti tervektől eltérően sok helyen a műgyanta maradt az 

egyetlen felhasználható burkolattípus, ez pedig kiválóan 

alkalmas arra, hogy saját anyagából mintegy intarzia-

ként grafikákat jelenítsen meg. A tantermek színvilága is 

tudatos koncepció mentén, a befogadóképesség szerint 

van kódolva. Szintén költséghatékony ötlet a homlok-

zati burkolóelemek szabása során keletkező maradék 

elemek felhasználása beltéri burkolatként. 

A homlokzat is kifejezi az alaprajzi elrendezés több-

arcúságát. A szomszédos épületek felé a homlokzat ki-

fejezetten szigorú, a hatalom erejét jeleníti meg, ugyan-

OpeN FOrMATiON
national university oF puBlic service, training Building, Budapest

The new training building of the national University of Public service has been inaugurat-

ed as part of a complex scheme of campus development. As the new buildings surround 

the park now like a caravan of carriages now, it would be necessary to give urbanistic 

considerations more emphasis. Having more entrances towards the city, the park could 

have better chances to integrate into the circulation of the district, and it could evolve 

into a recreational zone for city-dwellers. The development of the campus of this univer-

sity was a logical step necessary for a longer time; whilst training was housed previously 

at various points in the city, it is now integrated on one and the same site. The basic 

formula of the building, which is a Z-shape, has several advantages. Ludovika, as well 

as the wings positioned towards the dormitory are arranged along this, whilst the linking 

sections are aligned with Orczy Park. On both sides of the Z shape, full-height build-

ings with a row of columns connected with timbers round off the composition. On the 

side facing Üllői Road thus an entrance situation has been created, whilst on the other 

side, on the first floor a roof terrace connects it with the park. The wings of the buildings 

contain the ground floor and five storeys. The horizontal layout is a generous one, the 

auditoriums with a seating capacity of 300 and 500 people respectively float like cores 

in the surrounding rhomboid form. The two smaller auditoriums for 140 people each are 

adjusted to the raster of this configuration.

akkor ez fejezi ki a városi karaktert is. itt az alapszín a fehér. A kert, illetve a bejárat 

felé eső homlokzatok viszont a természeti karaktert közvetítik, itt a homlokzati osztások 

játékosabbak, a piros szín is az élénkséget képviseli. A kompozíciót záró hatalmas 

gerenda és oszlopok szinte kapuzatként állnak össze, vertikális irányban megnyújtják 

az épületet. A Ludovika Campus fejlesztése jelentőségében az utóbbi évek legnagyobb 

fejlesztéseihez mérhető,5 remélhetően teljesíteni fogja a Zrínyi Miklós által megfogal-

mazott célokat az eljövendő nemzedékek szolgálatában.
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PárhuzAmos történetek
a toUrs-I szeNt MártoN plÉBáNIateMploM 
úJraÉlesztÉsÉről
—
építészek architects: Berecz taMás, BatárI attIla      szöveg text: szaBó leveNte      fotók photos: BUJNovszky taMás
—
A Váci úti „irodafolyosó” egyik kis saroktelkén 
álló, a 20. századi templomépítő, Szabó Ist-
ván (1914–88) által tervezett – majd a kiviteli 
tervezésből és a megvalósításból őt kihagyva, 
s koncepcióját jelentősen átalakítva, Borsányi 
Pál instrukciói alapján 1985-re megvalósított 
– vizafogói Tours-i Szent Márton plébánia-
templom újjáélesztése önmagában is jelentős 
fejlemény a tágasan értelmezett hazai építé-
szeti diskurzus számára.

Kiemelkedő jelentőségét – a később taglalandó építé-

szeti önértékén túl – legalább három tényező együttál-

lásában látom. Egyrészt Berecz Tamás az 1980-as évek 

építéstörténetét, azaz az Állami Egyházügyi Hivatal által 

felügyelt, személyesen Kádár jános közbenjárásával,1 s 

a korszakra jellemző építéstechnológiai lehetőségek közepette megvalósított építke-

zés bonyolult, és a rendszerváltozás előtti korszak belső mechanizmusait híven elénk 

táró archívumát feldolgozva, értelmezve, az építész munkáját a múltról és jelenről 

reflektíven és kritikailag, s messze nem csupán a szakma védőbástyái mögött állást 

foglaló szinten mutatta be a Műegyetemen a közelmúltban megvédett doktori foko-

zatának nyilvános vitája során, kimagasló színvonalú munkájában.2 Másrészt tette ezt 

egy olyan korszakban, amikor a hatvanas, hetvenes vagy nyolcvanas évek minősé-

gi építészetének elismerése, annak napjainkban megfigyelhető nemzetközi újrafel-

fedezése dacára sem evidens.3 Egy olyan társadalmi-politikai környezetben, amely 

szakmai diskurzusok nélkül bont le épületeket, ha nem is mindig kimagaslókat, de 

olyanokat, amelyek e korszakra jellemző és minőségi lenyomatai egy ország folya-

matosan alakuló építészeti kultúrájának, hagyományának. Harmadrészt pedig kevés 

tanulságosabb helyzet képzelhető el annál, mint amikor az 1980-as évek finoman szól-

va is sajátos légkörében és körülményei között megvalósult templom-megújításának 

összetett folyamata számos ponton interferál a mostani átépítés egyházi-politikai-

építészeti kontextusaival, a döntési mechanizmusoktól a források központi elosztá-

ddekovics
Öntapadó jegyzet
jön! 50 x 50
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sán át a kivitelezési folyamat „szenvedéstörténetéig”. 

 Szabó istván építész pályája végén, nyugdíjas évei 

alatt tervezte jól ismert templomait, de építész és bútor-

tervező, képzőművészeti munkásságával már azt meg-

előzően is a hazai kánon részévé, elismert szereplőjévé 

vált. Budapesten az 1948 után elsőként, 1977-re meg-

épült farkasréti Mindenszentek plébániatemplom4 élére 

állított födém-béléstestekből – tehát az egyik legolcsóbb 

akkori építőanyagból – valósult meg, ugyanakkor tö-

megformálása Szabó expresszív kifejezőkészségéről és 

a saját maga által készített színes nagyméretű üvegab-

lakok kézműves építészet-felfogásáról is tanúskodnak, 

máig érvényes erővel. A néhány évvel később, 1981-

re elkészült ildikó téri református templom megdöntött 

hatszög alapú hasábja, KiPSZEr-rácsostartókból álló 

szerkezetével az ipari előregyártás egyedi formáláshoz 

vezető útkeresésről tanúskodik. Míg e két talán legfontosabb temploma szinte komp-

romisszumok nélkül hordozza építészetének kísérletező, erős műszaki hátterű, ugyan-

akkor kézműves indíttatását, a vizafogói templom építéstörténetében mindez csak a 

kompromisszumok sorozataként felfogható építéstörténetet ismerve egyértelmű. Az 

eredeti tervváltozat újabb izgalmas kísérletet ígért: a falszerkezet acél i-tartók közé he-

lyezett bazalt ciklopfalazat és az azt lefedő acél térrács-tetőszerkezet lett volna, amely 

kompozíció ténylegesen ötvözni látszott a farkasréti, majd a kelenföldi templomban 

tetten érhető, a kézművesség és az iparosított technológiák művészi értelemben is 

innovatív együttélését, felhasználását. A vizafogói épület kalandos tervezéstörténete 

azonban a tervek többszöri megváltoztatása után a tervező kizáródásához is vezetett, 

melynek végén – Lékai bíboros felkérésre az irányítást 1982-től átvevő – Borsányi Pál 

készítette el a kiviteli terveket és kísérte végig az építkezést, s e körülmény bizonyosan 

hozzájárult a Szabó-féle koncepció erejének gyengüléséhez, a nagyon is meghatározó 

részletmegoldások minőségének eróziójához, egyáltalán az egész mű invenciózussá-

gának megfogyatkozásához.

Berecz Tamás, csaknem három évtizeddel később lépve a történetbe, a templom 
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kutAtáS éS doktori értekezéS // reSeArCh:
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SzAbó iStván
——

átfogó műszaki rekonstrukciójának szükségességéből 

kiindulva jutott el a komplex megújításig, amelynek so-

rán lényegét tekintve újjáélesztette a Szabó-féle koncep-

ciót, ha nem is anyagi valóságában, de szellemiségé- 

ben bizonyosan. A megújítási program legfőbb eleme 

az épületen megjelenő toldalékok, így a diagonális irá-

nyú külső lépcső elbontása, és a Váci úttal párhuzamos 

épületfal felvastagításában megvalósított új feljárat volt. 

Így a földszinti terek és az emeleti templomtér szétvá-

lasztása, az utóbbi talán túlzottan ünnepélyes megköze-

lítése helyett olyan belső útvonal alakult ki, amely belső 

térből belső térbe vezet, és – a farkasréti templomhoz 

hasonlóan – oldalirányban érkezik meg a templomtérbe. 

A felvastagított (azaz megduplázott) homlokzati fal per-

sze innentől önálló életre kelt: nem csupán a korszerű 

gépészetet vagy a harangokat rejti el, hanem izgalmas, 

kürtőszerű, a templomi tér léptékéhez mérhető lépcsőterével fontos dramaturgiai elő-

szobája annak, míg a Váci út felőli falának perforációja révén a legújabb építési perió-

dus vált datálhatóvá, s ami fontosabb: az eddig elzárkózó templomtömeg nyitottabbá 

vált. A lépcső áthelyezése két további fejleménye az oltárral szemközti új kápolna 

kiépítése, és a földszint átszervezése: az új főbejárathoz közeli, a kvázi-köztérrel is 

kommunikáló előadóterem kialakítása.

Berecz eddigi munkáit a plasztikus, hajtogatott formálás technikái, belsőépítészeti 

és építészeti világának összhangja, a bútorok finomságának szintjén megformált egész 

jellemezte, akár ha családi házaira vagy tisztán belsőépítészeti munkáira gondolunk. 

Szabó istván plasztikus alapállású, csonkagúla-tömege paradox módon épp a Váci úti 

térfalak (vagy épp a templomot körbeépítő, bornírt tömegű irodaépület) miatti lépték-

váltás során vált ténylegesen felnagyított kisplasztikává, hatalmas köztéri épület-tárgy- 

gyá. A vizafogói épület újjáélesztése során Szabó életművének egy fontos állomása 

találkozott a megújítást évtizedekkel később tervező Berecz építészeti alapállásának 

lényegi hozzáállásával. A továbbépítés ezért is vált harmonikussá az eredetivel: Szabó 

síklapokból szerkesztett, hajtogatott, tárgyszerű formanyelvét közelállónak látom a 

ddekovics
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megújítást tervező építész affinitásához. Az additív ele-

mektől megtisztított külső, a kettős fal új, megemelt, s 

ezáltal a szabadonálló habitust finoman a térfal részévé 

tevő beavatkozása éppúgy része e plasztikus formálási 

hagyománynak, mint az új lépcső kürtőszerű terének 

kvázi kivájt, hasadékszerű tere, a megújult templomtér 

izgalmas, az eredeti Szabó-féle tetőszerkezetre utaló 

álmennyezet-reliefje, vagy az új kápolna és az oltár 

nagyméretű épület-bútorai.

Szabó feltételezhető narratívájában a négyfelé 

osztott, felfelé szűkülő tömeg a névadó, egykor római 

katona Márton köpenyét idézte, a nagyméretű, most a 

magasból eltávolított, s a külső fal részévé tett kereszt 

pedig a kardot jelenítette meg. Hogy e metafora a ko-

rabeli egyházi elöljárók meggyőzésének eszköze volt-e, 

vagy tényleges építészeti intuíció forrása, nehezen el-

dönthető. Hajlok arra, hogy a farkasréti templom ég-

betörő bejárata feletti „szárnyakhoz”, „karokhoz”, vagy 

a kelenföldi templom Kálvin-csillagot idéző „mágikus” 

objektjéhez hasonlóan itt is az a helyzet, hogy a for-

ma kifejező erejének, az expresszív tömegalakításnak 

sokkal nagyobb szerepéről beszélhetünk, mint az efféle 

formálás eredményébe könnyen belelátható tervezői 

vagy befogadói narratívákról. Ha csak Szabó 1949-es 

Pagoda-épületére gondolunk, amely különös, lendüle-

tesen íves tetőformájú üvegpavilon a Magyar rádió elő-

csarnokaként emblematikus és kultikus találkozóhelye 

volt évtizedeken át a hazai kulturális elitnek, nem nehéz 

belátnunk az életművön belüli hagyományt: az abszt-

rakció és narrativitás határmezsgyéjén egyensúlyozó 

ddekovics
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1 „Ami a Vizafogói kápolna ügyét illeti, az illetékes állami szervek Önhöz  
 hasonlóan ítélik meg a helyzetet. Az Állami Egyházügyi Hivatal vezetője  
 a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottságával tárgyalásokat folytat a  
 kérdés megnyugtató rendezése érdekében. Biztosíthatom, illetékes  
 szerveink mindent meg fognak tenni a probléma mielőbbi, megfelelő  
 megoldásáért.” (Kádár jános 1981. július 6-án kelt levele Bíró imre  
 kanonok, országgyűlési képviselőnek a templom építése ügyében)
2 remélhető, hogy a nem túl távoli jövőben e munka nagyobb publicitást  
 is érdemlő formát fog kapni, s monografikus műként könyv formájában  
 is elérhető lesz. (A disszertáció kivonatát lásd lapszámunk Utóirat  
 rovatában – a szerk.)
3 Elég ha, Szabó istván 1969-73 között megvalósított, a mai Szervita  
 téren álló irodaház-parkolóház együttesének, vagy a Kossuth téren  
 Pintér Béla által tervezett, 1972-re elkészült MTESZ-székháznak a  
 lebontására gondolunk, de – megint csak példaként – a vári Virág  
 Csaba-féle Országos Villamos Teherelosztó 1979-ben épült épülete is  
 csak hajszál híján menekült meg a bontástól. A Normafán álló Farkasdy  
 Zoltán-féle szállodaépület (1968-70) bontása a napokban is folyik – a  
 sor pedig sajnos folytatható lenne.
4 Kovács Dániel: Szabó istván 100, in: http://epiteszforum.hu/szabo- 
 istvan-100, utolsó megtekintés: 2018. április 1.

kifejező tömegformálás alkotói módszerét.

épületünk – szemben a farkasréti templommal – 

nem műemlék. Talán jól van ez így, hiszen noha sok 

szempontból fontos példája a 80-as évek hazai építé-

szetének, jelentősége főleg Szabó istván életművének 

és saját építéstörténetének kontextusában kiemelkedő. 

Mégis, a mostani megújítás pontosan úgy kezelte, véd-

te a templomot, annak kiváltképp eredeti, Szabó-féle, 

soha meg nem valósult ideáját, mintha az lenne, s ez a 

modern kori műemlékekkel kapcsolatban fontos gya-

korlatnak tekinthető. Nem csupán a Móricz Zsigmond 

körtéri, Schall józsef által 1942-ben tervezett gom-

ba épületének tervezőjeként írom mindezt, mint aki a 

Schall-féle, soha meg nem valósult transzparens kon-

cepciót, tehát szintén egy ideát vett alapul a 2014-re 

elkészült megújítás során, hanem akként is, mint aki 

pontosan átérzi Berecz vélhető tervezés közbeni di-

lemmáit. Meggyőződésem általában is, hogy a múlttal, 

a félmúlttal szembeni felelősségteljes, ám reflektív és 

kritikai építészeti magatartások kritikus tömege lehet 

képes a hazai műemlékvédelem jelenlegi helyzetének 

alternatíváját mintegy alulról építkezve fel-felmutatni, 

de legalábbis a rendszerváltozás előtti évtizedek építé-

szeti értékeit a mai kánon részévé emelni. A vizafogói 

templom megújításának ezért is örülhetünk, mert ebből 

a szempontból is különleges értékű, követendő építészi 

magatartásnak lehetünk tanúi.

ddekovics
Öntapadó jegyzet
rajzok kellenek
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pArAllel STOrieS
reviving st martin oF tours parish church

Architect István szabó designed his wel l-known 

churches at the end of his career, during his retire-

ment years, but he had become part of the Hungarian 

canon as a recognized character as an architect, fur-

niture designer and artist well before that. The church 

in Vizafogó has had an eventful design history and 

after several changes of concepts and designs later 

on resulted in excluding the designer. In the end Pál 

Borsányi made the last versions and he also managed 

the construction stage till the end. Almost three decades later, Tamás Berecz ap-

peared on the scene with. His starting point was the necessity of a comprehensive 

technical reconstruction of the church, which he broadened to a complex revival, 

during which he essentially revived the concept by szabó, in its spirituality for certain. 

Decades later, whilst reviving the building in Vizafogó, an important stage of szabó’s 

met the essentiality of the designer Berecz’s architectural approach. As a result, its 

follow-up construction is harmonious with the original structure. szabó designed 

organised object-like forms made from flat folded planes, which resonates with the 

affinity of the architect designing the revival of the building. The critical mass of re-

sponsible, reflective and critical behaviours and attitudes to the past and quasi-past 

has the potentials to present an alternative for the current alternative of the protection 

of historic monuments in Hungary built from below.

ddekovics
Öntapadó jegyzet
jön! 100 x 100
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A távlAt, Az ív, A mese és megint csAk A távlAt
clark hotel, BUdapest
—
építész architect: aNthoNy gall      szöveg text: soMogyI krIsztINa      fotók photos: haJdú JózseF, BUJNovszky taMás
—
Márciusban átadták a Hotel Clark Budapestet; 
egy traumatikus ponttal kevesebb maradt a 
városban. Ez örömhír. A Dunára forduló szo-
bákból nézve a tájat, nehéz elképzelni, hogy itt 
tűzfalak álltak több mint 70 éven át. A kilátás 
pazar, a homlokzat íves szerkesztettségéből és 
a környezetből adódóan az optikai kapcsolat a 
várossal minden ablakból nagyon más.

Anthony gall építészeti elképzelése ésszerű, méltó, 

magabiztos és lendületes állítás. A nagyméretű bélletes 

ablakokkal konzekvens módon, szigorú szerkesztésben 

lyuggatott homlokzat megnyugtató ívet húz Budapest-

nek ezen a kitüntetett pontján. 

Messziről nézve úgy tűnhet, ez a ház egyszerű 

képlet. A Duna túloldaláról a homlokzat feszes rend-

je az uralkodó látvány, talán kissé hangsúlyos a be-

tonelemek sötét tónusa, mert a hotel foltja így vetél-

kedik az Alagút sötétlő szájával. Ez elgondolkodtató. 

Ugyanakkor az épület egyneműségéből és fegyelmezett 

megjelenéséből olvasható, hogy egy kiegyensúlyozott 

egyéniségű, nagy tapasztalattal és kellő önbizalom-

Fotó: hAjdú józSeF

lánChíd preSSzó, 1964. Fotó: FortepAn

ddekovics
Öntapadó jegyzet
jön! 100 x 50

ddekovics
Öntapadó jegyzet
rajz mellé helyezve kell
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Fotó: bujnovSzky tAMáS

Fotó: hAjdú józSeF

ddekovics
Öntapadó jegyzet
jön! 70 x 70

ddekovics
Öntapadó jegyzet
rajz kell
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mal rendelkező építész gondolta át a lehetőségeket. 

 A szálloda közelébe érve a távoli komorságnak nyo-

ma vész, felváltja azt az állandóan változó nézet dina-

mikája. A homlokzat izgalmas, logikája felfedezendő, 

már-már játékos. A sötétlila iVÁNKA látszóbeton ele-

mek érzékelhetően precíziós, egyedi gyártás eredmé-

nyei, részleteiben is szépen kidolgozottak. A homlokzat 

nem aprózódik fel díszítésekben, utalásokban, közlési 

kényszerekben. Az építész a nagy gesztusra figyel: az 

ívre, amely jól zárja le a Fő utca síkját és fordítja át a te-

kintetet a Hunyadi jános úti tömb és az Alagút irányába. 

 A homlokzat plasztikáját is fontos méltatnunk: a mé-

lyen ülő ablakok, a vertikálisan léptetett, a nútokban 

elhelyezett fénytestekkel is megerősített aszimmetri-

kus bélletek nemcsak a karakterét adják az épületnek, 

hanem a környezettel izgalmasabb, árnyaltabb, komp-

lexebb viszonyrendszert alakítanak ki, mint a gyakran 

alkalmazott, tükröző sík üvegfelületek.

Még közelebb lépve a házhoz, ismét váltás érzé-

kelünk. A boutique hotelek divatérzékeny belső világa 

már a kapuzatnál erőteljes: a hotel grafikusa által készí-

tett, stilizált oroszlán rajzolat, a mögötte látható design 

lámpa (Ungár Fanni terméke) nem a város jellegét és 

az arányos épületformálás eszközeit kereső építészeti 

szemlélet része, hanem az üzemeltetési logika kivetülé-

se. Ez a kapu már „odaát” van, a globális trendekre 

fogékony turistaországban.

A megfelelő értelmezési kontextus keresése nem-

csak az építészet nagy kérdése, hanem a kritikáé is. Az előbb felvetett három nézet akár 

három különböző kritika tárgya is lehetne. A Hotel Clarkot értelmezhetnénk a Duna-par-

ti szállodák sorában is, amit Finta józsef 1969 végén átadott intercontinental szállodája 

nyitott meg, és amelyhez a budai oldalon nemrég csatlakozott a Lánchíd 19 Design 

Hotel (Sugár Péter, ifj. Benczúr László, 2007) interaktív, lamellás homlokzatával. Ebben 

a kontextusban a városi látkép fontosságáról kellene beszélnünk és érdemes lenne 

elgondolkodni azon is, hogy Budapest legszebb nézetei kikerülnek az itt lakók  hétköz-

napjaiból, azok csak a turisták és nagy irodák dolgozói számára adottak. A Clark eseté-

ben is így van ez: a tetőtérben bár hamarosan megnyílik a Leo „rooftop” bár, a körfor-

galomban nap mint nap haladók közül nem valószínű, hogy sokan feljutnak majd oda. 

 A kontraszthatás kedvéért a távlati nézetből azonnal lépjünk át a boutique hotel 

belső világába. Önálló rendszer ez, talán nem is a házról szóló kritika része, leválasz-

tani róla mégsem lehet. A bejárati fogadótér kétszintes: lényegi döntés, jól növeli az 

igen szűkös, mindössze 676 m2-es alapterület térérzetét. A földszint zónákra oszlik: 

balra a liftek az emeleti szobákhoz visznek, jobbra, az utcai fronton a monacói ala-

pítású franchise vendéglőbe, a Beefbarba jutunk, a telek belsejében, az udvar fedett 

átriuma alatt található a lobbi és a recepció. A múlt, a talált helyi emlékek és a Vár-

hegy közelsége ott kerülnek megidézésre, így az Ybl-féle Budai Takarékpénztárból 

megmaradt, a Kiscelli Múzeum udvarából visszahozott, mívesen felújított oszlopok 

felvillantják a hajdani Lánchíd Presszó emlékét. A függőleges kert, a térben álló mo-

numentális kandalló, rajta az óra mind hatásos látványelem. Az anyag és színkezelés 

pontosan artikulált, a matt fekete és barnás összhatás, a fémesen csillogó, rozsdás 

felületek, a tömör és látszó fémszerkezetű tárgyak kontrasztja, illetve a tükröződések 

a nemzetközi divattrendekhez jól illeszkednek. Bara Ákos építész pontosan ismeri ezt 

a kultúrát, a designtudatos vendéglátás eszköztárát. Hatáskeltő megoldásai a hotel 

86 szobáját a különböző adottságok ellenére is egyformán magas színvonalúvá teszik. 

A külső íven lévő szobák esetében ez persze kevésbé nehéz feladat, de a szomszéd 

ház elé válaszfalként kifeszített, turisztikai témájú képpel „feldobott”, hatalmas molinó 

Fotó: bujnovSzky tAMáS
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Fotó: bujnovSzky tAMáS

ddekovics
Öntapadó jegyzet
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irányába néző belső szobákban ez már kihívás. Nagy 

hatású mesevilág ez, felnőtteknek.

Visszatérve a többféle szellemi kontextusban való 

értelmezhetőség problematikájához, a Clark kapcsán 

egyre másra jönnek elő azok a dilemmák, amelyek nem-

csak az építészeket foglalkoztatják. Ennek oka a már 

tárgyalt funkció is, de legfőképpen maga a helyszín.

Mert vajon milyen épület „illik” a városnak erre a 

fontos helyszínére? A vélemények, vágyak, lelkesedések 

és ellenérzések már az építés folyamán számos fórumon 

olvashatóak voltak. A beszédfolyamban előkerültek ar-

chív képek is a Fortepan avagy az építészeti Múzeum 

archívumából. Nézegetve ezeket, a nosztalgián túl is 

van bennük valami vonzó, aminek meglátásom szerint 

az az oka, hogy a városnak egy sokkal természetesebb, 

magától értetődőbb állapotáról tanúskodnak. Egy olyan 

beépítést mutatnak, ami nem ünnepelte látványos gesz-

tusokkal a helyet. Sűrűn lakott utcák között, a Lánchíd 

tengelyében az Alagút egyszerű nyílásként tűnik fel, ti-

tokzatos erejét az adja, hogy az út házak között vezet a 

hegy gyomrába. A világháború pusztítása ezt az állapot 

megszűntette, majd az élet is megváltozott. A lebombá-

——
FelelőS vezető építéSz:

Anthony gAll 
– gAll éS tárSAi kFt.
generál tervező // generAl deSign:

berg kriSztinA, 
grátzer-páhoki renátA,
biró Máté, AndriSkA FAnni, 
keSzthelyi kriStóF 
– leAn teCh kFt.
deSigner, építéSz, belSőépítéSz // 
deSign, ArChiteCture, interiorS:

bArA ákoS, MAxiMilián-tóth 
MiklóS 
– bArA deSign Studio kFt.
beeFbAr FrAnChiSe belSőépítéSz // 
beeFbAr FrAnChiSe deSigner:

eMil huMbert 
– huMbert & poyet 
ArChiteCture
grAFikA (logó, ArCulAt) // grAphiC deSign:

bASkA bArbArA
ráCSMotívuM éS MennyezetláMpák // 
rAiling And lAMpS:

lAnnert ádáM
FéMSzobor // MetAl SCulpture:

Szőke gábor MiklóS
egyedi „peAk” láMpAteSt //„peAk” lAMp:

ungár FAnni
hoMlokzAti betoneleMek // 
FACAde ConCrete eleMentS:

ivAnkA group
villAMoS tervezéS // eleCtriCAl engineering:

üvegeS zoltán, Fehér SzAbolCS 
– ArtreA ConSulting kFt.
gépéSzet // hvAC:

ágoSton iStván váry ottó 
– enSi kFt.
tArtóSzerkezet // StruCture:

puSkáS bAlázS, biSz iStván 
– terrAplAn '97 MérnökirodA
konyhAteChnológiA // kitChen teChnology:

petruSán gábor 
– Agrikon AlFA kFt.
generálkivitelező // MAin ContrACtor:

MArket építő zrt.
beruházó // inveStor:

unione ClArk kFt.,SCheer 
Sándor
——

zott házakat nem építették vissza, a 49-ben kialakított körforgalom, majd az 1975-ben 

lerakott „0” kilométerkő így rögzítette ezt a helyet, konzerválta a bizonytalan térfalakkal 

rendelkező területet. 

és bár a ma élő generációk már ezt a képet őrzik magukban a városrészről, a 

különböző blogokon rendre olvasni a háború előtti állapotot visszasíró kommenteket. 

Pedig a korábbi idők képeihez ragaszkodni, azt hasonlítgatni a mához, nem szeren-

csés. Az élet változása ugyanolyan sodrás, mint a Duna hömpölygése. éppen a folya-

matos alakulás az, ami egészséges. Mégis, a főváros identitásában fontos helyszíneken 

(Hősök tere, Citadella, Vár) még ma is általános a tanácstalanság, a múltba nézés és 

a bizonytalanság. Hogy szabad-e ezeken a helyeken beavatkozni, és ha igen, akkor 

inkább csendben, diszkréten, szerényen szükséges viselkedni, avagy éppen ellenke-

zőleg markánsan, egy új jel igényével fellépni, landmarkot építeni? A Hotel Clark ebben 

az általánosabb diskurzusban kerül megítélésre és komoly érv amellett, hogy nemcsak 

lehet, hanem kell is a várost tovább gondolni. Megépültével nemcsak egy seb hegedt 

be, de lezárult az a többfelvonásos dráma, amelynek egyik építészeti csúcspontja a 

2007-es építészeti pályázat, az arra beérkező 57 izgalmas pályamű volt, és amely ép-

pen az említett gátlások és tanácstalanságok okán eredménytelen maradt. 

érdekes, hogy az akkori, ii. díjjal jutalmazott legrangosabb pályamű, a Stúdió 100 

építésziroda (Mórocz Tamás, Vannay Miklós) izgalmas elképzelése a most megépült 

hotelnek bizonyos szempontból éppen az ellentéte, hiszen a homlokzati hártyától visz-

szahúzott kubatúrában a lakószobáknak egyáltalán nem volt ablaka, hanem a látványt 

különböző optikai csellel csalták volna be a térbe. Vajon melyik lett volna jobb meg-

Fotó: hAjdú józSeF
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perSpeCTive, ArCH, TAle ANd perSpeCTive
clark hotel, Budapest

Opened to the public in March, Hotel clark Budapest makes it difficult for us to imagine 

that for more than 70 years there had been firewalls on the site we have a view of from 

the rooms overlooking the Danube. The vista is awesome, the visual connection with 

the city is highly different from each window. Anthony Gall had a rational architectural 

concept which is a worthwhile, self-confident and sweepingly dynamic statement. The 

sytematic strict configuration of large-size window frameworks on the pierced facade 

draws a smoothing arch in this site of Budapest which is an outstanding component in 

the cityscape. Viewed from the other bank of the Danube, the self-disciplined order of 

the facade defines the view, whilst the integrity of the building and its constrained ap-

pearance clearly shows that its alternatives were carefully considered by an experienced 

architect who has a well-balanced character and the necessary self-confidence. Deeply 

seated windows, vertically positioned asymmetrical frameworks do not only lend the 

building its character, but also enter into a more exciting, more sculpturesque and com-

plex communication with the context than the extensively used reflecting glass expanses. 

generally. Hotel clark appears as a transparent structure of clear logic representing last-

ing values. When viewed from various distances, it impresses us as a well-proportioned 

building, which on closer inspection is rich in forms and reveals integral appearance that 

has the chance to stand the test of times.

oldás? A pályázattal foglalkozó építészek fejében bizo-

nyosan átfut ez a gondolat is. Egy kidolgozatlan tervet 

és egy jól működő épületet azonban nem lehet, nem is 

szabad összehasonlítani. Számomra pusztán az a tény 

izgalmas, hogy a város ma milyen sokféle értelmezés 

alá eshet, hogy az igények és habitusok függvényében 

mennyire különböző építészeti érvelések is meggyőzőek 

lehetnek. E sokféleség, ha akarjuk szabadság, ha akar-

juk, nehéz helyzet, felelősség terhétől súlyos állapot. 

Óvatosságra is int, hiszen egy-egy épület nemcsak ön-

álló szellemi térben lévő alkotás, hanem a városi közeg-

ben és egy elméleti kontextusban is hatást gyakorol. De 

az már gond, ha a mérlegelés elbátortalanít. 

A Hotel Clark a történeti helyszínekkel kapcsolatos 

gátlások oldásában is fontos szerepet játszik. Olyan 

tiszta, értékálló struktúrának tűnik, amely különböző 

távolságokból nézve is arányos, közelebbről szemlélve 

formailag gazdag, megjelenésében egynemű, időtálló. 

Elegánsan tűri a benne lévők felfokozottságát és kon-

zolosan felnyíló vendéglőjével a turisták lelkesedéséből 

valami energiát vissza is ad a városnak.

Fotó: hAjdú józSeF

ddekovics
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egyéjszAkás kAlAnd
IBIs styles BUdapest aIrport hotel, FerIhegy
—
építész architect: szerdahelyI lászló      szöveg text: götz eszter      fotók photos: BUJNovszky taMás
—
Évtizedes várakozás után végre szállodát kapott a ferihegyi repülőtér. Nem a városban, nem a Határ úti közlekedési cso-
mópontban, hanem ott helyben, a reptér tömbjéhez könnyed, kecses fedett folyosóval kapcsolódva, amely zavartalanul 
fut át a kettő között elterülő parkolón. A szálloda – a praktikumon messze túl – olyan formavilágot hoz, ami ezt az átmeneti 
területet igazi hellyé tudja változtatni.

A kompozíció már az odavezető úton haladva is meg-

ragad: egy lekerekített sarkokkal határolt, kavics-szerű 

tömb, finom dinamikával megmozgatott sávos homlok-

zattal, könnyed előtetővel, amely a gyalogos folyosóban 

folytatódik. A tengely a hotel tömbjének sarkából indul, 

ide került a bejárat, és ez az elforgatás, a főhomlokzat 

felvállalt hiánya is kiemeli a reptérrel való funkcionális 

kapcsolatot. Kihangsúlyozza, hogy nem akar városi épü-

letként megnyilvánulni, nincs mihez igazodnia, látogatói 

kis kivétellel egyetlen éjszakát töltenek itt. Kora hajnali 

utazás előtt állók, átutazók, a repülőtársaságok sze-

mélyzete, esetleg gyors tárgyalásra érkező üzletemberek 

töltenek itt rövid átmeneti időt két „igazi” célpont között. 

 Az átmenetiség azonban itt erénnyé lett. A tervezőt 

megihlette a Tima Zoltán tervezte Skycourt nagyvona-

lú íves szerkezete, de jó arányérzékkel nem gondolta 

túl az építészeti utalást; inkább az utazás, az indulás, 

útrakelés motívumából indult ki. Nem könnyű feladat, hiszen egy szálloda vendégei 

ugyanakkor nyugalmat, biztonságot igényelnek, egy rövid kikapcsolódást az utazás 

előtt vagy után. Így a két ellentétes minőségnek egyszerre kell átjárnia a házat. Szer-

dahelyi László vezető építésznek és csapatának bravúrosan sikerült ezt megoldani: a 

homlokzaton az álló-fekvő ablakok egymást követő ritmusa játékos, de kiegyensúlyo-

zott; a zárt felületek légies megtörése a város felőli oldalon átívelő menekülőhidakkal 

szépen lazítja fel a tömbszerűséget; a háromszög formájú, lekerekített sarkú előtető 

könnyedén libben felfelé, sarkával érintve a hotel tömbjét, mint egy kinyúló szárny.

A sarokra helyezett bejárat belül a hirtelen kitáruló-befogadó tér élményével fo-

gad. Már itt  megjelenik az egész belsőben, illetve a földszinti üvegfelületeket is 

markánsan átrajzoló grafikai motívum: a hajtogatott papírrepülő és útja, szaggatott 

vonallal futva hurkokban, ívekben, gyerekrajzra emlékeztető természetességgel. Az 

ibis Styles hoteljeire jellemző egyedi arculat itt természetesen a repülésből indul 

ki, és jó érzékkel nincs túldramatizálva: ahogyan a földszinti közös terekben, úgy 

az emeleti folyosókon is megmarad ennyinek, a papírrepülők és a szaggatott vonal 

játékának, a vonalból kirajzolódó néhány szónak a bárányfelhő-kék folyosói fala-

kon. A kevés grafikai elem viszont felnagyítva jelenik meg: a recepciós pult fölött a 

ddekovics
Öntapadó jegyzet
jön! 50 x 100
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Budapest felirat (hogy a hajnalban indulók is tudják, 

melyik várost hagyják maguk mögött), az éttermet a 

bejárattól leválasztó íves plexifalakon a Lánchíd, illetve 

a Parlament transzparens fotói, a vendégszobákon a 

szobaszámok óriási méretűek. Nincs az elegáns szál-

lodákban gyakran a végletekig erőltetett visszafogott 

elegancia, de nincs is szükség rá: itt a gyors, prakti-

kus, egyszerű megoldások a nyerők. Mégsem hiányzik 

a különlegesség: az íves vonalú, alsó világítósávval 

felszerelt recepciós pultokon túl a teret egy élő zöldfal 

zárja, körülötte pedig látványos bortéka és bár nyújt 

kellemes ellazulást.

A földszinten a liftmagot körbefutó térben még egy 

két részből összenyitható konferenciaterem, egye-

di berendezésű tárgyalók, szemináriumi szobák és a 

hozzájuk kapcsolódó, kisebb fogadásokra, büféebédre 

használható előtér is helyett kapott. A legnagyobb terü-

letet az étterem foglalja el, derűs színvilágában a zöld, 

lila, szürke és homokszín harmonikus egységet alkot.  

Az álmennyezet elemeiben az előtető ovális kontúrja ismétlődik, az egész földszinten 

ezekbe van rejtve a világítás.

Az emeleteken három kategóriában összesen 145 szoba várja a szállóvendégeket. 

A látszóbetonnak meghagyott mennyezet alatt kényelmes, de egyszerű berendezés 

fogad, az étterem színeit látjuk viszont, de az alaptónus a nyugalmat biztosító gra-

fitszürke. A berendezés ésszerűségre törekszik, így a szobákba szekrény helyett 

(egyetlen napra fölösleges cécó) egy csupasz acél állvány került. A fürdőben sincs 

különösebb plusz, de az üvegkabin és a nagycsempés burkolat szerethetően szép. A 

kényelmes, speciálisan a szállodalánc szempontjaira kialakított ágy garantálja a pihe-

nést. Fontos szempont a teljes hangszigetelés, emiatt az ablakok nem nyithatók; illet-

ve az elsötétítés, amit a függönyök tökéletesen megoldanak. Az ággyal szemközti falat 

minden szobában egy rejtélyes kódrendszernek tűnő grafika uralja: különféleképpen 

hajtogatott papírrepülőket látunk, orrukkal hol föl-, hol lefelé, sorokba rendezve. A rej-

tély kulcsa egy kedves történet: egy norvég szerelmespár levelezése. A hajtogatások 

az egymás utáni vágyakozás szimbólumai, a sorok a levélváltás dinamikáját mutatják. 

 Ami most Ferihegyen megvalósult, azt bizonyítja, hogy egy átmeneti hely, az 

egyetlen éjszaka eltöltésére szolgáló szállás a funkcionalitását túl még szerethető is 

lehet. A  szellemes belsőépítészet belsőépítészeti megoldások a látványos, ugyan-

akkor józanul mértéktartó építészettel együtt igazi minőséget hoztak létre.
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ONe-NiGHT STANd
ibiS STyleS budApeST AirpOrT HOTel, FeriHeGy

After waiting for it for a decade, the airport in Ferihegy at 

last was given a hotel. It was not built in the city, or but at 

the junction by Határ Road, but on the site, near the mass 

of the airport to which it is connected with a slender and 

graceful roofed corridor stretching smoothly over the car 

park created in between the two structures. Reaching far 

beyond practicality, the hotel created forms that have the 

potential to transform this transitory zone into a genuine 

site. Defined by round-off corners, the pebble-like mass 

is continued in a facade with bands of refined dynamism, 

a light-weight canopy and a corridor for pedestrians. The 

axis starts from the corner of the hotel structure, and this 

is where the entrance is positioned. It does not ambition 

to appear as an urban building, and there is no other 

structure to adapt it to. The majority of visitors tend to 

spend only one night here. People leaving early at dawn, 

the staff members of airlines and perhaps businessmen 

staying here for a short meeting and thus spend here the 

short transitory time between two „genuine” destinations. 

What has been realized here in Ferihegy proves it is a 

transitory space which, beyond its functionality, may be 

even liked besides offering accommodation for a single 

night. Witty solutions of interior architecture and design 

coupled with a modest and rational architecture have cre-

ated genuinely high standards here.
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PályárA állítvA
tve sporttelep, óBUda
—
építész architect: pláJer JáNos      szöveg text: csoNtó sáNdor      fotók photos: Batár zsolt
—
Óbuda polgárai a 2017 tavaszán megvalósult beruházás eredményeként már birtokba vették a III. kerületi Torna és Vívó 
Egylet (TVE) Utánpótlásképző és Szabadidő Központját. A Hévízi út és a Kalap utca által határolt területen fekvő, átfogóan 
megújított sportkomplexum magába foglalja a tanuszodát, a futókört és a sportpályákat, valamint az új székházat.

A kerületi önkormányzat tulajdonában álló, s a klub ré-

szére ingyenesen használatba adott létesítményeket a 

helyi oktatási intézmények is igénybe vehetik minden-

napos testnevelés céljából, illetve a lakosságnak is 

részben lehetősége nyílik az ingyenes sportolásra. A iii. 

kerületi TVE Magyarország harmadik legrégebbi – 1887-

ben alapított – sportklubja. Mint a neve is mutatja, anno 

a torna és a vívás volt a fő profilja, de úszó- és kerék-

párversenyzők is kikerültek innen.

Az elmúlt évtizedek során meglehetősen elhasz-

nálódott tanuszodáját elbontották, helyére egy 33 

méter hosszú medencével ellátott ponyvatetős kis-

csarnokot tervezett a TH-Stúdió építész iroda. Ezt 

az egyesület céljainak figyelembe vételével valósí-

tották meg, melyet most a női vízilabda csapat a ví-

zi labda utánpótlás nevelésére és úszásoktatásra 

használ. Hévízi útra néző homlokzatát tömör és szel-

lősebb osztású, natúr falézecéssel tették változatos-

sá, a bejárat előtt kulturált pihenőrészt alakítottak ki. 

 A Kalap utca közepéről nyíló vadonatúj székház 

épülete a meglévő építmény elbontása után, kb. 63×21 m-es területen épült fel. Ez a 

tájolás szerencsésen elválasztja egymástól a két épületet: mivel az utcaszint egy né-

zőpontjából nemigen látható be a teljes komplexum, kevésbé érzékelhető a különböző 

kivitelezésű épületek eltérő formavilága. A nettó 1349 m² alapterületű reprezentatív 

fejépületet az Óbuda építész Stúdió Kft. munkatársai, Plájer jános, Kormos Szabolcs 

és Tréki jános jegyzik. „Hazai pályán” dolgoztak, hiszen az irodájuk csak egy macska-

ugrásnyira van innen. A tervezők karakteres, letisztult tömegformálása városképi jelen-

tőséggel bír ezen a helyen. Az új elem éles kontrasztban van a szomszédos, hatvanas 

évekbeli, kopottas lakóházakkal, ugyanakkor pozitívan visszahat rájuk és az épített 

környezet kiemelkedő részévé vált. Szinte azt várnánk, hogy itt még nem ér véget a 

koncepció, hanem a közeljövőben még tovább fejlődik.

A kétszintes épület főbejárati tengelye az északi és déli rész között – a homlokzattól 

kissé hátrébb húzva – átriumos fogadótérként mutatja magát. A szárnyakat az első 

emeleten egy vasbeton szerkezetű híd köti össze, de a zárófödém egybefüggő, közös 

szerkezetként épült. Így a hatalmas, üveg függönyfal barátságossá és optikailag nyi-

tottá teszi a teret, rögtön kilátni innen a centerpályára is. A homlokzatot borító szürke 

fémlemez burkolat a párkány magasságában íves hajlattal lefordul a pályák felé és 

egységként fogja össze a lelátó és a fejépület tömegét. A síkban levő, hosszú, lőrés- 

szerű ablakok széles, erősen kiugró keretezésükkel, de a stílusegység megtörése nél-

kül emelkednek ki. Sötétebb, antracit sávként itt megjelenik a három csík is, a kerületi 
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csapat címerének egyik jelképe. Az egész tömb nagyon látványos, a fém és üveg ket-

tőse eleganciát, tisztaságot sugároz és a szürke árnyalatnak is régen örültünk ennyire. 

 Az előcsarnokban visszaköszön az uszodánál is alkalmazott faborítás: padlótól a 

plafonig apró, homorú kockákkal van burkolva, egy vízszintes kék sávval színesítve. A 

fogadópult feletti beltéri növénydekoráció, egy zöldfal, megidézi a kinti gyepszőnyeget. 

A belógatott korong alakú, fehér-szürke mennyezeti lámpák a focilabdákat imitálják.

A galériás előcsarnokból az északi épületrészbe juthatunk, ahol a hazai felnőtt 

csapat, valamint az U-19 korosztály páros öltözőjét helyezték el, a létszám alap-

ján méretezett vizesblokkal, masszázs szobával és szertárral, a folyosó végén nyíló 

edzőteremmel. Ebbe a zónába kerültek még a bírói, valamint edzői öltözők, az orvosi 
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blokk, a doppingvizsgáló helyiséggel együtt. A célsze-

rűség jegyében megreformálódott az alaprajz: a nagy 

szobákat kiváltották a kis  alapterületet is jobban ki-

használó, kisebb, de praktikus helyiségek. A déli épü-

letrészben, az emeletre vezető lépcsőházzal szemben 

a vendég felnőtt csapat, valamint az U-19 korosztály 

páros öltözőjét helyezték el, szintén létszám alapján 

méretezett vizes blokkal és szertárral. Ebbe a zónába 

került még egy páros öltöző, valamint a gépészeti terek 

és egy mosoda. A folyosóról közvetlenül ki lehet jutni 

a sporttelep felé, a bejárat mellett cipőmosó helyiség 

áll rendelkezésre. A szurkolói mosdóhelyiségek is itt 

vannak elhelyezve.

Az előcsarnokon átvezető hídon keresztül jutunk az 

északi épület emeleti részébe. Vezetőségi és üzemel-

tetési irodákon túl tárgyaló, valamint sakk szakosztály 

terem, számítógép szoba, egy skybox került a center-

pálya felé tervezett keleti oldalra. A keleti homlokzaton a 

pályák felé szinte a teljes felnyitás a jellemző. Az emelet 

déli épületrészében egy önkiszolgáló éttermi-büfé egy-

ség létesült vizes blokkal, kiszolgáló háttérzónával. A 

zavartalan kitekintést nyújtó, osztott üvegfalas helyiséget sporttémájú falfestmény és 

méhsejt alakú famozaikok színesítik. A székház tetőszerkezete 7 m kinyúlású acél 

lelátófedés a vasbeton épületszerkezetekhez visszakötve, trapézlemez borítással. A 

lépcsőzetes lelátót alul sík geometriát biztosító előre gyártott vasbeton elemek képezik, 

52 cm magas fellépéssel, 80 cm sorszélességgel. A sportpálya felőli részen az egy 

méter magas szintkülönbség leküzdését támfal építésével biztosították. A kijáratoknál 

kétoldalt 1-1 monolit pofafal készült a lelátóelemek gyámolítására. A lehajtható, fehér 

műanyagszékeken 614 szurkoló tudja biztatni a csapatokat. A lelátó szeparált bejá-

ratokkal is rendelkezik, ahol lehetőség van a vendég és a hazai csapat szurkolóinak 

külön beléptetésére. 

A megújult sportkomplexumban a korábbi salakos, illetve betonozott pályák helyett 

összesen öt különböző méretű műfüves pálya létesült, valamint egy rekortán borítású 

futókör. A nagyméretű füves labdarúgópályát szabványosították az MLSZ NB ii mérkő-

zések E-kategóriának megfelelően. A főbejárat előtti terület átépítésre került, egységes 

térkő járdát terveztek kerti szegély megtámasztással, illetve a parkolóhoz csatlakozó 

részen kiemelt szegély megtámasztással. Az épület előtti szakaszon összesen 14 db 

merőleges parkoló állás áll rendelkezésre.

Óbuda-Békásmegyeren olyan sportbázis létesült, amelyet – technikai paramétere-

iben és látványában is – minden kerület megirigyelhet. A cél – ami most már elérhető 

közelségbe került – egy hazai viszonylatban magas színvonalon működő és teljesítő 

utánpótlásbázis létrehozása és működtetése.
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SeT ON TrACk
tve sports centre, ÓBuda

In 2017 the citizens of Óbuda came into possession of the new recreation centre of the 

sports, Gymnastics and Fencing Association of District III. The comprehensive revival of 

the sports complex contains the educational swimming pool, running tracks and sports 

fields, as well as the new building for the centre. This structure is in sharp contrast with 

the neighbouring scruffy residential buildings built in the 1960s, and had a positive ef-

fect on them, whilst becoming an outstanding component of the man-made environment 

here. The main entrance axis of the two-storey building runs north-east, slightly stepped 

back from the facade to create a reception zone with an atrium. The wings on the first 

floor are connected with a ferro-concrete bridge on the first floor, but the cover panel 

was constructed as an unbroken joint structure. As a result, the huge glass curtain wall 

makes space friendly and optically open. From the foyer to the ceiling, it is clad in tiny 

concave cubes and spiced up with a horizontal blue band. Above the reception counter 

the interior is enhanced with botanical decor, a green wall, which evokes the lawn outside 

the building. The first storey of the northern building is accessible by a bridge spanning 

over the foyer. The eastern facade is entirely opened up towards the fields. The southern 

part of the first floor houses a self-service restaurant-buffet. The gradual design of the 

grand stand was made of prefab ferroconcrete panels to guarantee the flat geometry.
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liPcsei könyvvásár 2018
a Magyar NeMzetI pavIloN
—
koncepció és szöveg  concept and text: hetedIk MűtereM      fotók  photos: daNyI Balázs
—

Az utóbbi években – a Collegium Hungaricum Berlin 

felkérése nyomán – a stand kialakítását a könyvvásári 

helyzetre adott egyedi állásfoglalásként, kísérletező 

módon fogalmazták meg a felkért tervezők, mindig va-

lamilyen hívószóhoz kötve a koncepció kialakítását. 

idén a Hetedik Műterem csapata által tervezett ma-

gyar stand szellemi hátterét a Bauhaus közelgő cente-

náriuma határozta meg.

A századikat megelőző 99. évfordulót a pavilonban 

nem valamely közvetlen formai utalással, sokkal inkább 

közvetett módon szerettük volna kifejezni úgy, hogy 

a tér a kiállított könyvekről, és az olvasókról szóljon 

elsősorban. A közelgő évfordulóhoz való kapcsoló-

dási pontokat, formai inspirációkat keresve könnyen 

elvesztünk volna e nagyszerű hagyomány végtelen tá-

gasságában. Koncepciónkban ezért a Bauhausra oly 

jellemző összművészeti (gesamtkunstwerk) megközelí-

A lipcsei könyvvásár sokezer négyzetméteres 
kiállítóterében, mindössze pár tíz négyzetmé-
teres felületen minden tavasszal megjelennek 
a magyar irodalom németre fordított legújabb 
könyvei a nemzeti stand terében.

téssel éltünk és erős atmoszférájú, élményszerű, egyedi olvasóteret szerettünk volna 

megfogalmazni a könyvvásár zsúfolt, a legtöbb megjelenés esetében standardizált 

és kommerciális közegében. Lényegében a vásári környezetre jellemző helyzetek in-

verzére tettünk javaslatot. A 7 méter magas, fehér, áttetsző textilfüggönyökkel bélelt, 

világos szőnyeggel borított térben egyedi bútorokon jelentek meg a kiállított könyvek, 

a speciális, e térre komponált megvilágításban. A belső téri atmoszférát – a kézenfek-

vő kortárs építészeti kapcsolódási pontokon túl – a Bauhaushoz kötődő, textilekkel 

határolt, azok mobil, könnyed, áramló tereket alkotó használatát szépen illusztráló 

példák is inspirálták, mint a Ludwig Mies van der rohe és Lilly reich tervezett Café 

Samt & Seide, amely a német selyemipar kiállítási pavilonjaként épült meg 1927-ben 

Berlinben. Miesnek – aki 1930-tól 1933-ig vezette a Bauhaust – ebben a tervében 

a használt textilanyag sajátszerűsége – annak könnyedsége, folyamatos libbenése, 

áttetszősége és flexibilitása – erősíti a számos tervében kikísérletezett áramló te-

rek paradigmaváltó jelentőségű koncepcióját, melyet megidézni szerettünk volna a 

lipcsei kiállítási térben. (…) A pavilonban – a függönyökön, feliratokon, a könyvek 

helyét a bútorokon kijelölő matricákon és a flyeren is – használt betűtípus Katyi 

Ádám betűtervező Mohol betűcsaládja (a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösz-

töndíj betűtípusa), amely a Bauhaus geometriai alapformákkal végzett kísérleteiből 

merítve inspirációt, kortárs módon nyúl a – másik jelentős magyar Bauhäusler nyo-

mán létrejött – Moholy-Nagy László-i hagyományhoz. A kísérleti koncepcióban az 

anyagszerűség okozta taktilis tapasztalat, az építészeti téralakítás vagy az egyedi 

bútorozás és tipográfia mellett az összművészeti karaktert a CHB Orchestra időről 

időre a pavilonban felcsendülő zenei performansza erősítette.
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leipziG bOOk FAir 2018
the hungarian pavilion

In the exhibition space of the Leipzig Book Fair, spanning several thousand square me-

ters, every spring the most recent Hungarian books translated to German are displayed in 

the national pavilion with and area of a few tens of square meters. Focusing on a specific 

theme, each year the designers commissioned by collegium Hungaricum Berlin always 

try to shape the stand in an experimental way, reflecting on the unique situation pre-

sented by a book fair. The designers intended to conjure up the 99th anniversary in the 

pavilion not so much by  direct formal references, but rather in a more indirect manner 

while retaining the primary focus for visitors and the books on display. This is why they 

applied the characteristically Bauhaus approach of the Gesamtkunstwerk, and defined 

a reading space with a unique character and strong atmosphere, in the overwhelmingly 

standardised and commercial context of the fair.

a Lipcsei Könyvvásár magyar pavilonjához

ismerős a magyar pavilon, pedig nem jártam az 

idei lipcsei könyvvásáron. Az egyik fotón látjuk 

a nemzeti egységek négyszögeinek felső éleiből 

kialakuló horizontot, ebből emelkedik ki Magyar-

ország könyvvásári helye. Segít a kép ráismer-

ni, honnan az empátia: színházi zsinórpadláson 

állva látja így, aki ott jár, a „bekötött” színpadi 

elemeket.

Megismerve a Hetedik Műterem produkcióját, 

fölerősödik a színházi érzet. A magyar pavilon 

négyszöge fehér, könnyű, átsejlő textilcsíkokkal 

határolt tér. A csíkok nincsenek összevarrva, a 

súrlódással kicsit támogatják egymást, segíte-

nek a „fal” hatását megteremteni. De a kíváncsi 

látogatóban azt az érzést is felébreszti, hogy be-

nézzen/bemenjen a függöny mögé. Minden csík 

egy-egy színpadi járás, lehet kézzel rést vágni, 

majd be- és kilépni. A térben fehér hengereken 

könyvek, megannyi portéka. Le lehet ülni, vagy 

csak állva gusztálni/lapozni a köteteket. Medi-

tációs térbe kerül, aki ide belép – látni is a fotó-

kon, hogy ez működik.

A körbejárható színpadi függöny-keret ritkán, 

de jelen van a kortárs színházban. Egyik utol-

só, roppant hatású példáját a Vígszínház házi 

színpadán tavaly télen bemutatott, Bartis Atti-

la Rendezés1 című drámájánál láttam. Színház 

a színházban a mű szerkezete, de nem emiatt 

volt érdekes a játék, hanem mert a jelen idejű 

próbán a játszók és szerepeik az 1950-es évek, 

56 utáni idők diktatúráinak hazugságait keverik 

össze az örök hárításainkkal. A díszlet hasonló 

volt Hetedik Műterem lipcsei teréhez – méreté- 

ben és működésében is talán. Utóbbit azért is 

érzem, mert a játéktér padozatán fekete üszök, 

szénszemcsék mocsara terült szét, mint köny-

vekből kipottyant megannyi betű. Az elfeledett, 

eltagadott igazságban gázoltak a színészek, 

körülöttük a fehér, habkönnyű textilkeret. Ők 

maguk is betűk egy zavaros könyv lapjain. élő 

szerző esetén hagyomány, hogy az író olvassa 

fel a darabot az olvasópróbán. Két éve hasonló 

térben volt szerencsém a szerző egy novelláját 

tőle hallani. Története és ez az előadása is életre 

szóló élmény maradt. 

A 2018-as lipcsei kiállítás magyar pavilonja azt 

üzeni: könyvet kézbe venni, olvasni jó. A ma-

gyar mustra látogatói megélhették, hogy könyv 

és olvasó, betű és ember egymást olvasva, a 

másikban saját magát felismerve ünnepelhetik 

az olvasás gyönyörűségét.

Szegő györgy

——
1 A Rendezés c. előadásban Bartis Attila kulcsfiguráját 
  Hevér gábor alakította, rendező: Szikszai rémusz, 
  díszlet: Varga-járó ilona, jelmez: Kiss julcsi
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kenyérből kincs
MűeMlÉkI Magtár rekoNstrUkcIóJa, BUdaJeNő
—
építész architect: csóka Balázs      szöveg text: szövÉNyI aNNa      fotók photos: kedves zsóFIa
—

Budajenőn felújítottak egy barokk magtárat, melynek eredeti faszerkezete az 1700-as évekből maradt fenn, fafödémjét do-
rizáló faoszlopok tartják, mestergerendája eredeti, tetőszerkezete jó állapotú. A felújítás során ügyeltek arra, hogy minden 
meglévő épületszerkezet sértetlen maradjon és az eredeti terek fennmaradhassanak, bejárhatók legyenek. A falu az épület 
újrahasznosítását tervezi, részint saját használatra, közösségi térként, másrészt bevételi forrásként, ami az épületben léte-
sített szálláshelyekből, illetve a földszinti nagyterem bérbeadásából származik majd.

Ha a rádióhírekben mondanák be, hogy Budajenőn fel-

újítottak egy magtárat, senki sem értené, miért került 

oda; pedig az épületet megismerve azt kell mondani, 

legalább ennyi elhangozhatna. Sok kérdést felvet ez az 

egy mondat. Miért újít ma fel egy falu egy régi magtá-

rat? Miért nem új óvodát vagy iskolát épít? Budajenő 

története egészen az Árpád-korra nyúlik vissza, a falu 

ekkor népesült be először, a telki apátság majorsága-

ként. A török időkig eleven településként működött, de 

ekkor az apátsággal együtt elnéptelenedett. A település 

történetében új fejezet akkor kezdődött, amikor 1700-

ban a skót bencések (a bencés rend egyik ága) újra 

felfedezte a területet és visszaszerezte a telki apátság 

jogait, a földjeivel együtt. Ekkor indult újra a gazdál-

kodás Budajenőn, megépültek a majorság barokk stílusú épületei, köztük 1723-ra a 

magtár. Utóbbi építéséhez feltételezhetően a korábbi telki apátság építőköveit is fel-

használták. Az épület egészen a második világháborúig használatban maradt; ekkor 

azonban bombatalálatot kapott. A sérült épületrészt – ami nagyjából azonos méretű 

volt a most felújított egységgel – később elbontották. A háború után a magtár épület 

alsó szintjén egy üzem működött. értékeit csak az 1990-es évektől fedezte fel a falu, 

és ekkor kezdődtek először az állagmegóvási, majd a rekonstrukciós munkák. Forrás-

hiány miatt lépésenként történt a megújulás, először 2004-ben a földszint padozata és 

a tetőszerkezet megerősítése, illetve a héjazat cseréje készült el. Majd tíz évvel később 

elindul a rekonstrukció.

Melyek azok az értékek, amiket egy mai falu hasznosíthat egy régi ipari épületből? 

Budajenőn nincs még egy ekkora befogadóképességű fedett tér. Ez egy ilyen kisebb 

településen önmagában is akkora érték, hogy már ezért érdemes nekifogni, ráadásul 

a nagyszabású tér egymás felett négyszer áll rendelkezésre. A falu nagyot álmodott: 
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a csehsüvegboltozatos, nagy belmagasságú alsó szin-

tet rendezvénytérként, a második, nyomottabb belma-

gasságú oszlopfős szintet egyterű szálláshelyként, a 

két felső szintet pedig interaktív kiállítóhellyé kívánják 

alakítani. A kiállítótér programja túlnő a falu keretein, 

a kárpát-medencei nemzetiségek kultúráját és zarán-

doklásait fogja bemutatni. Ezekkel a funkciókkal a falu 

fenntarthatóvá teszi maga számára ezt a kihasználatlan, 

óriási épületttömeget. A kiállítás állandó programként 

szolgál az ideérkező turistáknak, a rendezvénytér ide-

ális Budapest-melléki esküvőhelyszínnek vagy egyéb 

kültéri rendezvényeknek. Maga a ház a falu eseményeit 

is befogadhatja, egyfajta faluházzá, közösségi hellyé 

válhat. A kültéri programokat a magtár mellé tervezett 

tematikus park is színesít majd. A falu tehát ma is úgy 

profitál majd az épület funkciójából, mint amikor mag-

tárként kenyérrel látta el a környéket, ma ez a kenyér 

kulturális-közösségi eledellé alakul.

Hol van mindebben az építész, aki felújítást kíséri? 

Ott is van, meg nem is; hoz is, meg nem is. irányítja 

a folyamatokat, hogy az épületbe a megfelelő funkció 

kerüljön, hogy a terek egészben maradhassanak. Meg- 

győzi a tűzoltókat, hogy a fafödém telesprinklerezése 

helyett a lépcsőházból legyen füstmentes menekülő-

út. Megoldja, hogy a mestergerenda tűzgátlóvá váljon 

anélkül, hogy a módosítás rontaná az összképet. Vé-

gezetül hozzáilleszt egy lifttornyot és egy gépházat az 

épület amúgy is sérült hátsó homlokzatához. A toldalék, 

mint egy nagy kemence, megtámasztja az épülethátat, 

befejezést és osztást ad az amúgy üres, hiányos épü-

letvégnek. A gyakorlatlan szemlélő talán el sem tudja 

dönteni, hogy a hozzáillesztett lifttorony eredeti vagy 

sem: faburkolata a kukoricagórék szerkezetére emlé-

keztet, karcsúsága a kéményekével vetekszik, talapzata 

pedig egy búbos kemence vagy lábazat ormótlanságát, 

nehézségét hordozza. A tervező kényes, de izgalmas 

mezsgyén jár: nem másolja az eredeti részleteket, nem 

is ellenpontozza azt mai anyagokkal – ami a műemléki 

felújításoknál bevett gyakorlat –, hanem tömegeiben, 

szerkezeteiben illeszkedik, részleteiben pedig mai, kor-

társ marad. Az építész nem historizál, nem archaizál, 

nem másol, hanem illő újat teremt. Ez a gondolkozás-

mód mutatkozik meg az épület belső tereiben is, például 
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TreASure FrOM breAd
reconstruction oF a historic granary, Budajenő 

A Baroque-style granary has been restored in Budajenő, the original timber structure of 

which dates back to the 1700s, featuring a roofing supported by wooden Doric columns, 

which has preserved its girder and roof in fine condition. During the reconstruction stage 

the team was careful to preserve the original spaces intact, so that they remain perme-

able. The village is planning to reutilise the building, partly for their own purposes, as 

communal rooms, partly as financial sources, as the building can be used as accommo-

dation and the ground-floor hall can also be rented. The ground floor with large interior 

heights are to be transformed into an events room, the second floor with lower ceilings 

and capitals can be used as an open space accommodation, whilst the upper two floors 

are to house an interactive exhibition space. The programme of the latter grows far 

beyond the framework of the village as it shall present the cultures and pilgrimages of 

nationalities living in the carpathian Basin.

az eredetihez hasonló, de azzal nem azonos nyílászárók 

választásával. Ahol viszont a régi szerkezetek megma-

radtak vagy kiegészíthetők, ott a tervező alázatosan őrzi 

ezeket: eredeti kőkereteket faragtat, nyílászárókat állít 

helyre, fafödémet ment meg.

Az épületet végigjárva érezzük a kő szagát, látjuk a fa 

erezetét, tapinthatjuk a dorizáló faoszlopokat, zarándok-

ként alhatunk a fapallók alatt, majd feljuthatunk a tető-

szerkezet vonóvasai és gerendázata közé. Minden gyerek 

és felnőtt, aki ide látogat, átélheti, megérezheti egy kicsit 

a kor súlyát, textúráját, anyagszerűségét. Ezt adja a mai 

látogatónak ez a megőrző rekonstrukció, a mai síkba csi-

szolt, fényezett, öntött műanyagbeton felületek helyett 

az anyag valóságát. Ezért érdemes az építésznek és la-

ikusnak egyaránt bejárni az épületet, hogy tanulhasson 

az ősöktől az anyagok egyszerűségéről, alkalmazhatósá-

gáról és a tervezőtől annak jótékony továbbgondolásáról. 

Budajenőn megújult egy magtár, gazdagabbak lettünk. 
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beteljesített egység
evaNgÉlIkUs óvoda, győr
—
építész architect: ráskaI pÉter      szöveg text: okrUtay MIklós      fotók photos: BUJNovszky taMás
—
Győr evangélikus negyede, az Insula Lutherana a városszövetbe való szigetszerű beágyazódásával különleges építészeti 
együttes. Létrejötte II. József 1781-es türelmi rendeletének következménye, amikor a protestáns templomok építése ugyan 
engedélyt nyert, de azok tornyot, harangot és a közút felől nyíló bejáratot nem kaphattak. Győrött erre sajátos válasz szüle-
tett avval, ahogy a Bécsbe vezető út felől a konventépület takarásában emelték fel a templomot, amelynek a Rába-partról 
való feltárulását azonban már semmi sem akadályozhatta.

Ezt az egyedi beépítési szerkezetét a mai napig őrző 

épületegyüttes néhány év leforgása alatt egy ütemben 

újulhatott meg, hála az egyösszegű állami támogatásnak. 

Az 1785-ben átadott Öregtemplom körül létrejött épü-

letcsoport valamennyi elemének felújítása városi léptékű 

beavatkozás, egyszerre klasszikus műemlékvédelem és 

a funkcionális bővülést kiszolgáló kortárs építészeti jelen-

lét. Az új tornaterem és az ehhez társuló tantermi szárny 

léptékében is jelentős, általuk alapvetően rendeződik át, 

nyer friss összefüggést akár csak a templom városképi 

feltárulása is. Mégis, igazán progresszív gondolatokkal 

az együttes legkisebb részlete, az új óvoda jelentkezik. 

 Az evangélikus negyed gyakorlatilag a teljes életút-

nak keretet kínál. Az általános iskola, a gimnázium és a 

szeretetház mellett évtizedek óta óvoda is működik itt, 

ddekovics
Öntapadó jegyzet
jön!

ddekovics
Öntapadó jegyzet
rajz kell
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utóbbi azonban az egyébként is organikusan, évszá-

zadról évszázadra bővülő területen csak elszórva jutott 

helyiségekhez. A teljes körű megújulás esélyével élve 

az intézmény közös terekbe költözhetett, hogy ezzel a 

legkisebbek számára is valódi otthon teremtődjék.

A helyszín egyfajta maradék tér, két épület a Kon-

vent és a Szeretetház között. Előbbi a templommal 

egyidős, utóbbi a 19. századvég szülötte, mindket-

tő befejezett homlokzattal, visszahúzódó nyeregte-

tővel néz egymás felé. A terület a teljes együttesen 

belül korábban meglehetősen alulhasznált volt, a te-

herkapuk képviselte hátsóudvar-hangulat a Pető-

fi tér felé kissé szegényes képet mutatott, így a hely-

szín szinte önmagát kínálta fel a méltó hasznosulásra. 

 A két hagyományos, történeti tömegképzésű, eltérő 

párkánymagasságú magastetős épület közé belépni ki-

ddekovics
Öntapadó jegyzet
rajz kell
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hívás: mindkét szomszédhoz egyszerre igazodni szinte 

lehetetlen vállalkozásnak tűnik. Így valós utat járva, az 

óvoda új épülete felvállalt önmagában jelentkezik, la-

postetős kubusa feszültségek nélkül zárja le és teszi 

immár teljessé az evangélikus épületegyüttes egyik leg-

inkább fontos városképi látványát. Az utcai homlokzat-

képzés esetében valójában adottak a sarokpontok, így a 

Konvent homlokzatmagasságának átvétele, a két szom-

szédos homlokzati sík összekötése magától értetődően 

adja meg az alapvető paramétereket, innentől azonban 

a belső funkcionális tartalom diktálja a továbbiakat.

 Az épület egyik erénye éppen az, hogy a választott 

építészeti megoldások mindegyike ilyen képletszerűen 

levezethető. Mert hasonlóképpen jól pozícionált a be-

járat, hívogató a homlokzati sík éles visszametszése, 

amelynek köszönhetően kellemes előtér keletkezik. Az 

ennek ellenpárjaként megfogalmazott, a Szeretetotthon 

udvarára vezető gazdasági kapun sem az elhelyezés 

kényszere érződik, fehér, kissé előreugró béllete fino-

man jelzi az óvodától elkülönülő funkciót. A nagy, összefogott felületen nyíló ablakok 

az egyes óvodai foglalkoztatókat jelölik ki, délben lefut a redőny, kellemesen árnyas 

a tér, szundítanak az ovisok – a legnemesebb funkcionalizmus érzékeny jelenlétét 

tapasztaljuk.

A választott homlokzati burkolat kellemesen meleg tónusú; helyes döntés, hogy 

nem a megszokott, középület-sárgákkal akar azonosulni, de a túlzottan hivalkodó 

megjelenéstől is tartózkodik. jól harmonizál a fekete ablakbélletekkel, melyeknek éles 

szögű visszametszései izgalmasan fokozzák a homlokzati sík plaszticitását.

Ami a belső tereket illeti, az utcakép fokozta várakozások kevéssé igazolódnak 

vissza. Egyedül a természetes fény áradása az, aminek örülni lehet. Feltűnő a tudato-

san végiggondolt belsőépítészet hiánya, mint ahogy az is, hogy mind a termek, mind 

a közlekedőterek nehezen viselik a zsúfoltságot.

Kicsit távolabb lépve még egy zárókép ragad magával. Az Öregtemplomot egyik 

oldalról az iskola sportudvara, másikról az óvoda játszókertje veszi körül. Az itt fel-

növő gyerekeknek a templom jelenléte – annak szentsége mellett – a profán hétköz-

napjaik részévé is válik, mint Velencében, ahol a srácok a Santi giovanni e Paolo ba-

zilika főhomlokzatára egykapuznak. Hasonló lehet az új óvoda szerepe is, a történeti 

épületegyüttesben az azzal egyenrangú kortárs építészeti jelenlét természetességét 

képviselve.

ddekovics
Öntapadó jegyzet
jön!

ddekovics
Öntapadó jegyzet
rajzok kellenek



49

2018 / 02TéMA // THeMe

uNiTy MAde COMpleTe
lutheran kindergarten, győr

The evangelical district of Győr called Insula Lutherana is a 

unique architectural complex with its insular embedding into 

the city fabric. The structure of this extraordinary develop-

ment preserved till now has been revived in a few years in 

one stage, thanks to a single sum sponsoring by the state. 

Inaugurated in 1785, the group of buildings around the Old 

church was revived including every detail, which is an in-

tervention of the city scale. This project is both a classic 

example of monument protection and preservation and the 

presence of contemporary architecture. However, it is the 

new kindergarten building, the tiniest detail of the complex, 

which presents genuinely progressive concepts. Its site is a 

kind of leftover space, actually two buildings between the 

convent and the Hospice. The flat-roofed cube of the kin-

dergarten rounds off without any tension and makes com-

plete the complex of the evangelical buildings and is yet its 

component most significant for the townscape. each of the 

chosen architectural solutions is as deducible as a formula. 

The entrance is well-positioned, the sharp cutback of the 

facade plane is inviting, owing to which a pleasant space was 

created at the front. Windows opening from the large com-

prehensive surface mark the rooms of kindergarten groups, 

at noon the blinds are rolled down, the interior is pleasantly 

shadowy, children can have a catnap sleep – we can expe-

rience the sensitive presence of the noblest functionalism. 

——
vezető építéSz // leAding ArChiteCt: 

ráSkAi péter
építéSz // ArChiteCt: 

ráSkAi bAlázS
építéSz MunkAtárSAk // Fellow ArChiteCtS:

tóth-herMán AnitA,tóth júliA, 
SChMidt iStván
tArtóSzerkezet // StruCture:

börzSei tAMáS
épületgépéSzet // hvAC:

CSoMAi MiklóS
épületvillAMoSSág // eleCtriCAl engineering:

perger ágoSton
konyhAteChnológiA // kitChen teChnology:

gAulAnd AndráS
tűzvédeleM // Fire proteCtion:

SzűCS láSzló
közMűvek / publiC utilitieS:
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ddekovics
Öntapadó jegyzet
jön!



50

régi-új magyar építőművészet 

ölelő fAlAk
óvoda a vÉdelMező szaBadság JegyÉBeN
építészek architects: Feld72      szöveg text: BelIczay zsUzsa      fotók photos: hertha hUrNhaUs
—

A dél-tiroli Niederolang óvodáját 2016 szeptem-
berében adták át. A feld72 építésziroda meg-
bízása egy kétcsoportos óvodaépületre szólt, a 
falu központjában. A megbízó friss, mai, ugyan-
akkor a faluszerkezetbe illeszkedő házat szere-
tett szeretett volna.

A Bolzano megyei település képéhez szervesen hozzá-

tartozik, hogy a magánhasználatú tereket sövényekkel, 

kerítésekkel határolják le a közterületekről. Az óvoda-

épület és a hozzá tartozó udvar úgy illeszkedik ebbe a 

hagyományba, hogy egyszerre teremti meg az óvó, biz-

tonságot nyújtó közeget és nyit teret a szabad mozgás-

ra, játékra, a természettel való közvetlen kapcsolatra. Az 

épület és a játszóudvar egységét különböző intenzitású, 

szilárdságukban és vizualitásukban is eltérő lehatáro-

ló elemek veszik körbe. észak felől az épület tömege 

éles és egyben védelmező határt képez, dél felé viszont 

megnyílik a tér a napos játszóudvar felé. Nyugatról a 

falu főutcájától optikailag és funkcionálisan is tömör falfelület választja le a gyermekek 

szabad terét. A fal a belső oldalon faborítást kapott, mely meleggé, otthonossá teszi a 

játékteret. Délkelet felé nyitottabb léckerítés teremt kapcsolatot a környező házakhoz, 

és enged egyben kilátást a hegyekre. A jól átgondolt, az időjárás viszontagságai elől 

is védett tereket biztosító külső játszóhelyek átmenetet képeznek az óvodaépület és 

az udvar között. építészet és játéktér itt egymásba olvad.

A 2017-ben Piranesi-díjjal kitüntetett épületben a hagyományok, a kortárs építészet 

és a természet reflektál egymásra. Elhelyezkedését és külső képét is meghatározza a 

templom és a hozzá tartozó kápolna, valamint a szomszédos iskolaépület tömege. A 

háromszintes óvoda földszintjének termei hatalmas ablakokkal és ajtóval közvetlenül a 

játszóudvarra nyílnak. A csoportszobák a második használati szinten vannak, az utca 

felől ez a bejárati, érkezési szint. A termek egyszerűek, visszafogottak, közös játékra 

és elvonulásra egyaránt lehetőséget teremtenek. A két csoportszobát nem választja el 

ajtó, csak a mindkét oldalon végigfutó szekrényfal határolja le őket. A déli oldalon teljes 

hosszában üvegablak és tolóajtó köti össze őket az egész szinten végignyúló hatalmas 

terasszal. A játszóudvar és a terasz egyszerre a jelenti a kapcsolatot, a nyitást a termé-

szeti környezet és a falu mindennapi élete felé. A gyülekező terem, a közös helyiségek 

és a multifunkciós termek az aktuális igényeknek megfelelően egybenyithatók, vagy 

tetszés szerint leválaszthatók, kis terekre bonthatók. 
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eMbrACiNG WAllS
kindergarten, niederolang

The house for a kindergarten in Valdaora di sotto, south Tyrol, illustrates the local mesh 

of tradition, contemporary life and nature within the slowly grown village structure. This 

third kindergarten designed by feld72 aligns itself to the setting, without being subor-

dinate to it. subtly placed, the structure responds to the predominant presence of the 

parish church with its cemetery chapel and the elementary school in the village centre. 

The timber building is surrounded by a solid wall, as if it were sitting in a case. Together 

they provide a hideaway. Boundaries and fences determine the village fabric. It is a set-

tlement of clear-cut edges separating private and public space. The kindergarten as an 

architectural intervention plays with the boundaries’ diverse intensities by putting them 

into its enclosing multiform wall. That effects an exciting contextual merge with a prevail-

ing element of the built environment. The surrounding wall creates distinct spatial edges 

within the village ensemble.

A kívül-belül letisztult, egységes anyaghasználat, a 

tiszta falfelületek és terek, a faborítás, a natúrszínű be-

rendezés mind az egyszerűsítést, ezen keresztül pedig 

az elmélyülést, a gyermekek belső világának kiteljese-

dését szolgálják. A helyi faanyagok használata identitást 

és közösségélményt nyújt. A terek körülhatárolásának 

hagyománya komplexebb jelentést kap: egyszerre kínál-

ja a befogadás, a körülhatárolás, a feltöltődés helyszí-

nét, és csábít rejtőzködésre, vagy éppen játékra.

Niederolang új óvodája úgy illeszkedik a falu adott 

szerkezetébe, hogy közben  cseppet sem válik láthatat-

lanná. Az épület és az udvar együttese a hagyományo-

kat továbbgondolva adja meg az építészeti  keretet a 

biztonság és a szabadság együttes megélésére. Hagyo-

mány és modernség közvetítőjeként egyszerre szólítja 

meg a gyermekeket és az egész falut.
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önkéntes éPítészet
szocIálIs Iskola gháNáBaN
építészek architects: FUNk BogdáN, szelecsÉNyI Balázs, vadász orsolya, NUsszer dIáNa, cserhátI csINszka, NÉMeth rolaNd      
szöveg text: FUNk BogdáN      fotók photos: FUNk BogdáN, WIllIaM NeWMaN
—
Ghánában néhány fiatal magyar építész ön-
kéntes munkában iskolát épít a helyi kö-
zösségnek, hagyományos építőanyagok és 
technológiák felhasználásával. Az iskola több 
ütemben készül, 2017-ben egy részében már 
megindult a tanítás.

A Newill Akadémia – bár a név elsőre talán mást su-

gall – egy szociális alapon működő óvodát és általános 

iskolát takar ghánában, ami 2010-ben indult egy helyi 

tanár kezdeményezéseként az édesanyja háza melletti 

üres melléképületben. Az intézmény hiánypótló, hiszen 

a városban nem, illetve csak nagyon drágán áll rendel-

kezésre hasonló ellátás, a hátrányosabb helyzetű szülők 

a mindennapi megélhetés előteremtésével vannak elfog-

lalva, nem tudnak családjukkal otthon maradni. Az in-

tézmény aztán az évek során a gyerekekkel együtt nőtt, 

és hamarosan általános iskolai osztályok is indultak.

Az évek alatt az iskola kinőtte az eredeti épületet, 

mára több osztály terem híján folyosókon vagy az ud-

varon felállított egyszerű tető alatt tanul. Már évekkel 

ezelőtt tervek készültek az iskola fejlesztésére, meg-

felelő anyagi háttér hiányában azonban csak egy új 

épülettömb alapozása és lábazata készült el. Talán 
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mondhatjuk, hogy szerencsére. Az eredeti tervek egy jellegtelen, gazdaságtalanul 

üzemeltethető épületet ábrázoltak statikailag alulméretezett szerkezetekkel. itt került 

bele a képbe magyar építészek egy lelkes csoportja, akik a helyi vezetéssel együtt-

működve és a fenntarthatóságot valamint a klimatikus viszonyokat szem előtt tartva 

továbbfejlesztették a terveket.

A tervezés során a legnagyobb kötöttséget a korlátozott telekméret és a már rész-

ben megépült alapozás jelentette. Az eredeti tervekből megmaradt a 3 szintes épület 

és az L alakú alaprajz, optimalizálva lett viszont a nyílásosztás, a közlekedés rendsze-

re, továbbá közösségi terek kerültek kialakításra és az udvarral való kapcsolat is át 

lett fogalmazva. Trópusi éghajlaton a legfontosabb tervezési szempont az árnyékolás 

és szellőzés biztosítása, ezt mélyen ülő lamellás ablakokkal, nagy tetőkinyúlással, az 

osztálytermek perforált falaival valamint a folyosó felőli oldalon hézagos bambusz hom-

lokzati burkolattal igyekeztek elérni. A tető fémlemez fedéssel készül, a zárófödémtől 

elemelve. Ez egyrészt a legolcsóbb alkalmas anyag, másrészt hamar felmelegszik, 

ezért napkéményként tud működni, a felszálló meleg levegő elvét kihasználva bizto-

sítja a tantermek természetes szellőzését. Opcióként két további elemet terveztünk a 

passzív hűtés biztosítására, ezek megvalósíthatósága azonban további talajvizsgálatok 
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valamint a rendelkezésre álló anyagi keret függvénye. A 

légbeszívás az osztálytermekbe egy adiabatikus (páro-

logtató) szélfogó toronnyal történne. Ez a technológia 

már az ókorban ismert volt, és több földrészen mai na-

pig alkalmazzák a vernakuláris építészetben. A vízpá-

rolgás hőenergia elvonó hatásán alapul, így amikor a 

meleg szél átfúj a párologtató tornyon, a lehűlő levegő 

leszáll a torony aljába. itt egy újabb passzív hűtőrend-

szer található, amely az udvar alatt vezeti át a levegőt 

az épületbe. A föld alatt 4 méterrel az éves átlaghőmér-

sékletnek megfelelő hőmérséklet uralkodik, ami itt 25°C. 

A hűtési rendszer harmadik eleme az épület aljzata alatti 

hőtároló tömeget képző kőkamra, amelyen a levegőt ke-

resztülmozgatják. Ez a rendszer azokban a hónapokban 

lényeges, amikor az éjszakai és nappali hőmérséklet 

jelentősebben eltér. Ekkor ugyanis az éjjel beszívott 

levegő lehűti a köveket, amelyek hosszan megtartják 

hőmérsékletüket, így a nappali melegebb levegőt is 

visszahűtik, míg éjjel megismétlődik a kövek lehűlése. 

——
építéSzek // ArChiteCtS:

Funk bogdán, 
SzeleCSényi bAlázS, 
vAdáSz orSolyA, 
nuSSzer diánA, 
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vOluNTAry ArCHiTeCTure
social school, ghana

Koforidua in Ghana has a primary school where students have their education in an over-

crowded store building, as well as on the corridors learn and under a shabby tin-roof. 

A team of voluntary Hungarian architects are making attempts to change this situation. 

They made the concepts for the extension of the school in 2016 in a contemporary spirit 

that also respect the values of local architecture. It contains simple low-tech solutions 

adapted to the climate, and is this cost-efficiently sustainable. Priorities of the design 

stage were the pasive cooling and ventillation of the building, the use of local building 

materials as well as the passive utilization of solar power.

 Az iskolát három ütemben tervezzük felépíteni, helyi szakemberek és nemzetközi 

önkéntesek bevonásával. Az egyes szakaszok az építkezés miatt meghosszabbított 

nyári szünetben történnek, az év többi részében biztosítani kell a zavartalan tanítás 

feltételeit. Az anyagi források előteremtésére a magyar építészek közösségi finanszí-

rozási kampányt indítottak.
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Determináció
A BuDApest-VizAfogói tours-i szent márton 
pléBániAtemplom kritikAi építéstörténete1 

szöveg text: Berecz tAmás

A megvalósult épület mint kézzel fogható eredmény mellett 
háttérbe szorulnak és sokszor feledésbe is merülnek az an-
nak létrehozását befolyásoló folyamatok és körülmények. Az 
épület létrejöttének ilyen mélységű dokumentálása és annak 
megismerése nagyban segíti a megvalósult épület ponto-
sabb megértését és megítélését, és nem utolsó sorban az 
építész lehetőségeinek, dilemmáinak és ezzel a szakmai já-
tékterének megértését is.

A Szabó istván építész által tervezett, 1985-ben átadott Budapest-Viza-

fogói Tours-i Szent Márton Plébániatemplom felújítását három tényező 

indikálta: a templom épületszerkezeteinek avulása, a környezetének je-

lentős átalakulása és a felhasználói igények megváltozása. Az épülethez 

való hozzányúlás vezérfonalát kezdetben az épület értékeinek elemzése 

jelentette, majd a korabeli építést rögzítő dokumentáció előkerülésével 

az eredetiség kérdésére adott válaszok pontosították.

szabó istván munkássága

Szabó istvánt (1914–1988) építésznek, belsőépítésznek, bútortervező-

nek, képzőművésznek aposztrofálják. Ahogy arról munkái tanúskodnak, 

az építészet és határterületeinek kiemelkedő alkotója volt.

Szabó alkotói tevékenysége két élesen elkülönülő részre, az aktív 

szakmagyakorlásra és a nyugdíjas évei alatti alkotásaira bontható. Az 

iparművészeti Főiskola Belsőépítészeti Szakosztály diplomájának meg-

szerzése után saját irodát nyitott (1936), ahol kiállítások és vásárpavilo-

nok belsőépítészetével foglalkozott. A második világháború után irodáját 

államosították, és ő is állami tervezővállalatba lépett be. Az ötvenes 

években folytatta a kiállítások és vásárpavilonok tervezését, mellyel 

külföldön is sikereket ért el. Majd középületeket tervezett az iparterv 

(1954-től) és a Középülettervező Vállalat (1963-tól) építészeként. jelen-

tős középületei épültek országszerte, ezek közül a legismertebb a mára 

már lebontott Martinelli téri irodaház-parkolóház együttes. Dolgozott kül-

földön is, a KÖZTi építészeként két stadiont épített fel Algériában.

A hetvenes évek elején az ő irányításával készült el az új kőbányai 

Vásárváros, melyet szabadalma, a KiPSZEr térrács alkalmazásával 

tervezett. Ez a szerkezet később tervezési védjegyévé vált. Univerzá-

lis alkotó volt, szobrász és „szerkezetépítő”, kinek munkássága az egy 

lapból hajlított plasztikák és a KiPSZEr térrács közötti teret teljesen 

kitöltötte.

Nyugdíjas éveiben kezdett el foglalkozni egyházi épületek tervezésé-

vel. életében nyolc temploma épült fel Budapesten és vidéken. A két leg-

jelentősebb, melyek közé az összes többi szakrális alkotása is befeszül, 

az 1977-ben felszentelt farkasréti Mindenszentek Plébániatemplom és 

az 1981-re elkészülő ildikó téri református templom. A Vizafogói Tours-i 

Szent Márton templom az életében megépült utolsó temploma. (A tata-

bányai Hálaadás Bányásztemplomot 1995-re fejezték be.)

Szabó istván templomépítészete még a modern hagyományokat kö-

veti mind racionális szerkesztésével, mind formai kísérleteivel, melyekre 
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bus domináns kiegészítője a nyugati oldalon fölé magasodó acélkereszt. 

 A homlokzati anyaghasználatot jellemzően a függőlegesen fuga nél-

kül rakott 40x80cm-es süttői travertin kőburkolat és a natúr alumínium 

nyílászárók határozzák meg. Használatban a templom épülete két részre 

tagolódik. A földszinten található a plébánia, az emeleten a templomtér. 

A plébánia bejárata a nyugati homlokzaton a Váci út felé külön lekerített 

előkertből nyílik. A középfolyosós rendszerre felfűzött helyiségcsoportok 

északon a vendéglakrészt, a tanácstermet, az emeleti sekrestyébe felve-

zető lépcsőt és egy papi lakás nappali–hálószoba–vizesblokk egységet 

tartalmaznak. Az irodából még egy utólagosan kialakított vizesblokk nyílik. 

 A templomtér az emeleti szinten helyezkedik el. A metszetet szem-

lélve jól látszik a két szint belmagasságának eltérése – a nyomott bel-

magasságú plébánia és a hatalmas terű templomtér – okozta feszültség. 

Az emeleti templomtér bejárata a Váci útról az átló nyugati végéről nyílik, 

ahová egy egyenes karú lépcsőn érhetünk fel. (A lépcső egy oldalkarral 

kifordul a metrólejáró felé.) A lépcsőn felérve egy előtetővel fedett pi-

henőről a szélfogón keresztül lépünk be a templomtérbe. Az előtető is 

a karzat lépcsős födémszekezetének része, ami alatt jobb és bal kézre 

egy-egy gyóntatófülke helyezkedik el. A karzat alól érkezünk be az im-

pozáns belmagasságú liturgikus térbe, mellyel szemben az oltártér és a 

mögötte elhelyezkedő sekrestye tömege áll.

A négyzet alaprajz diagonális szerkesztésével oldotta meg a terve-

ző a templom keletelését. A kor szerkesztési jellemzője, a centrális és 

longitudinális tér viszonyaival kísérletezett, próbálva összegezni azok 

előnyeit. A tér lefedéséről egy barnára mázolt ragasztott fatartó rend-

szerű fedélszék gondoskodik. A páros főtartót és az abba acél kapcso-

lattal halszálkaszerűen bekötött fióktartókat lambériaborítás egészíti ki. 

A belső falak is 40x80cm-es süttői travertinnal burkoltak. A zárt fugával 

rakott függőleges kősorokat függőleges asztalosfugák cizellálják. A pad-

lóburkolat 40x40 süttői travertin, melyet a padsorok között a bejárattól 

az oltártérig egy tardosi vörös mészkő „szőnyeg” díszít. Az egy lépcső-

foknyira kiemelt, fehérre mázolt falú oltárteret csak az oltárberendezés fa 

bútorai öltöztetik. A templomteret az oltár hátfala fölé emelkedő feszület 

uralja, hasonlatosan az épület nyugati homlokzatához. Az oltártér mögött 

lévő sekrestyéből lépcső vezet a fel kórusra és le a plébániaszintre.

Az épület külső és belső részletképzése egyszerűnek mondható, a 

nagy kőburkolatos falfelületek monumentalitása dominál, ami mellett a 

túlcizelláltságnak nem juthatott szerep. Az építés óta eltelt évek során 

a ii. vatikáni zsinat reformjai is feljogosították. A szocializmusban templo-

mai elfogadottságához hozzájárult, hogy az iparosított technológiák be-

vonásának kísérletei megfeleltek a politikai ideológia racionalitásra való 

törekvéseinek. Templomépítészetében mindvégig jellemző volt az ipari 

és az egyedi közötti feszültség keresése, az ezzel való kísérletezés.

Ezek a jellemzők a rendszerváltás utáni Magyarországon bekövet-

kezett konzervatív egyházi fordulattal nem voltak összeegyeztethetők. A 

posztmodern alapokra épülő kortárs templomépítészet is a modernnek 

hátat fordítva folytatta egységes tevékenységét. Szabó istván templom-

építészete így gyakorlatilag folytatás nélküli maradt, sőt még inspiratív 

példaként sem jutott neki szerep.

Most, több mit negyedszázaddal a rendszerváltás után, amikor az 

egységes magyar templomépítési kánon felbomlott, még nem tudha-

tó, hogy milyen irányba mozdul tovább. De annyi kijelenthető, hogy a 

folytatásban a modern előzmények ismét előtérbe kerülhetnek, és ezzel 

Szabó istvánnak a nemzetközi modern építészeti gondolkodásban gyö-

kerező munkássága, mintákkal és tanulságokkal szolgálhat a jelenkori 

építészek számára.

a meglévő épület

Szabó istván életében utoljára megépült temploma a Xiii. Váci út – Fáy 

utca sarkán álló, Budapest-Vizafogói Tours-i Szent Márton Plébánia-

templom. A magas térfalat képező Váci úti irodaház tengelyében kitere-

sedést hoz létre a templom telke. A templom eredetileg egy gépkocsival 

körüljárható nyitott téren állt volna. A keleti és déli oldalon köré épült 

irodaház telkének közterületi megnyitásával a gyalogos körüljárhatósága 

megmaradt, még ha az irodaház felé felhúzott mintegy két méter magas 

tömör kerítés akadályozza is a telkére való belátást.

Az épület elhelyezkedésével illeszkedik a Váci út beépítésébe, de egy 

kicsit a térfalaktól visszahúzva telepítették. Tömege egy 16 méter oldal-

hosszúságú kocka, amit az átlós szerkesztés okozta következmények 

szerint végigmenő vertikális üvegsávok szakítanak fel. A felszakadások 

mentén a kiszakított faltesteket Szabó a falakra merőlegesen, a bejáratnál 

pedig a diagonális szerkesztésnek megfelelően átló irányban kifordította. A 

kockán rátétként jelenik meg a harangokat, a karzat lépcsőjét és a plébá-

nia bejáratát magába foglaló tömeg, a keleti homlokzaton a templomtérből 

kimozduló épületrész és a templomtérbe felvezető lépcső. A templomku-
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megjelentek az eredeti építési szándéktól eltérő elemek az épületen. Leg-

jelentősebb, hogy a belső térben a függönyfalakra és a karzatra felvezető 

tér melletti üvegfalra ólomüveg képek kerültek. Ezek hívő adományként 

két ütemben, két mester keze alól kikerülve díszítik a jelenlegi plébános 

ízlése szerint a templomteret. A külsőben sokkal bántóbb jelenség a 

keleti homlokzaton kialakított szaletli, ami sem anyagában, sem szer-

kesztésmódjában, sem nívójában nem tud a templomépület társa lenni.

A csekély költségvetéssel gazdálkodó plébánia az elmúlt harminc év 

alatt a fenti két változáson kívül csak a legszükségesebb állagmegóvó mun-

kálatokat végezte el az épületen. A kültéri lépcső átépítése és burkolatcse-

réje volt ezek közül esztétikailag a legjelentősebb. Sajnos ennek során az 

épülettel való építészetileg értelmezhető viszonya megszűnt létezni, csak 

tovább erősítette „a kockához nem lehet értelmesen hozzáépíteni” hatást. 

 A templomról nem állt rendelkezésre eredeti tervdokumentáció, sem 

megvalósulási terv. A meglévő állapot rögzítéséhez és a tervezés meg-

kezdéséhez 2014 nyarán egy komplett felmérési dokumentáció készült. A 

felszerkesztett, hiánypótlónak nevezhető tervdokumentáció tartalmaz egy 

helyszínrajzot, a három épületszint – földszint, templomtér, karzat – alap-

rajzát, három – egy kereszt- és két diagonális – metszetet, és a négy jel-

lemző homlokzat mellett egy bejárati nézetből készített homlokzati rajzot is. 

a fellelt dokumentáció

2014 őszén már a tervezés folyamata közben a templom irattárából 

páratlan dokumentumok kerültek elő. juhász gábor plébánossal olyan 

összegyűjtött, de feledésbe merült anyagra bukkantunk, melyben meg-

találtuk a templom elveszettnek hitt tervdokumentációjának jelentős 

részét. Előkerült az akkori plébános, Herpy györgy levelezése is, mely 

tíz dossziéban összegyűjtve tartalmazza az építést előkészítő és kísérő 

levelezés félezernél is több dokumentumát. Az építkezés menete két 

fotóalbumban van rendszerezve, ezen kívül mintegy kétszáz fotó tanús-

kodik a kivitelezés fázisairól.

A talált anyag jelentőségét növeli, hogy az épületről a tervező, Szabó 

istván örököseinek és az ő építészeti örökségét kezelő Magyar építé-

szeti Múzeumnak is csak rendkívül szűkös anyag áll a rendelkezésére. 

A megtalált dokumentumok, a Magyar építészeti Múzeumban lévő Sza-

bó istván örökséget kiegészítve, az Ybl-díjas építész életművében és 

a modern kori építészettörténetben való elhelyezésen túl lehetőséget 

nyújtanak az adott kor építési és engedélyezési viszonyaiba való be-

tekintésre, és megvilágítják az épület létrehozása mentén a működési 

mechanizmusokat.

az egyházközség története a templom építése előtt (1934–1982)

Bár a forrásokban az egyházmegye történetéről eltérő évszámok és tények 

szerepelnek, az az alábbiak szerint foglalható össze: Kaiser józsef 1932-

ben kap megbízást új egyházközség és lelkészség szervezésére, ami 1934-

ben alakult meg a Lőportárdűlői Szent Margit plébániából. illetékessége a 

rákos-patak – Duna – Dráva u. – Dózsa györgy út – Kassák Lajos utca – 

róbert Károly krt. – Pap Károly utca – röppentyű utca által lehatárolt terü-

let. Első lelkésze Kiscelli józsef volt, akit 1976-ban Herpy györgy váltott, 

aki az 1990-ben plébániává váló lelkészséget vezette az ezredfordulóig. 

 Az egyházközség a Frangepán utca 4. szám alatti lakóház alagso-

rában kezdte meg a működését. 1935-tól a Váci út 89. alatti általános 

iskola tornatermében kezdték meg az istentiszteleteket. Kápolnát nyitnak 

a Frangepán utca 4. alagsori helyiségében Tours-i Szent Márton titulussal. 

Később 1942-től a saját tulajdonú, Váci út 138/b alatti kocsmaépületet 

kápolna céljára alakították át. E mellett az egyházközség több ingatlant is 

birtokolt. Övék volt a Váci út 138/a és egy harmadik, 3500m2-es ingatlan. 

A Dagály utca 4. szám alatti ingatlant 1948-ban vásárolták meg. A Frange-

pán utca 4. alagsori helyiségét kulturális célra továbbra is bérelték. Az 

iroda és a lelkészlakás a Váci út 87. alatt volt található. Az államosítások 

áldozatául esett a Dagály utca 4. szám alatti, nagyméretű telek és a Váci 

út 138/b: 1952-ben a háromnegyedét kártalanítás nélkül kisajátították. 

 Tíz évvel később a Központi Kerületi Bíróság kártalanítási összeg fejé- 

ben a FŐBEr javára kisajátította a Váci út 138/b maradék részét. A ká-

polnájuk elvesztésével a kulturális célra használt Frangepán utca 4. alatti 

alagsori helyiségben alakítottak ki szükségkápolnát. jellemző az eljárás 

rendszerére, hogy a telekrészért kapott kártalanítási összeg nem fedezte 

a szükségkápolna kialakításának költségeit sem. Ezen a helyen működött 

az egyházközség utolsó kápolnája több mint harminc évig, ahol folya-

matosan küzdöttek az áldatlan állapotokkal és szó szerint az elemekkel. 

állam és egyház (1948–1989)

A második világháború után az ateista beállítottságú kommunista rend-

szer már csak különbözősége okán is ellenséget látott a történelmi egy-

házakban, így a Szovjetunió irányelvei alapján megkezdte Magyarország 

„egyháztalanítását”. Az első jelentős csapás a földreform volt, mely a 

nagy részben kárpótlás nélküli államosítással nemcsak a használatos 

egyházi intézményépületeket, hanem az azok fenntartásához szükséges 

földeket és erdőket is érintette. rákosi 1948-ban támadást intézett a 

történelmi egyházak tekintélyének letörésére. A cél elsődlegesen a ka-

tolikus egyház, mint világszervezet felszámolása volt, mely ellen indított 

koncepciós perek legfőbb áldozataként Mindszenty józsef bíborost is 

elítélték. A nemzeti alapon szerveződő protestáns egyházakkal egyez-

ményeket kötött az akkori vezetés.

Az átfogó állami ellenőrzés céljára 1950-be létrehozták a katolikus és 

protestáns egyházak ügyeivel foglalkozó Országos Béketanácsot, majd 

1951-ben, megalakult az Állami Egyházügyi Hivatal, eredetileg az egy-

házi ügyintézések segítésére. Ezt egy egész országra kiterjedő hálózat 

létrehozásával próbálták véghezvinni. Ennek eredményeként nem volt 

olyan egyházi ügy, amiről ne tudtak volna. A tevékenységük a külföldi 

kapcsolatok ellenőrzésére is kiterjedt, melyeknek a magyarországi val-

lásszabadságot kellett demonstrálnia. Az egyházi ingatlanok kezelését 

is figyelemmel követték, ingatlantevékenység, építkezés, felújítás, állag-

megóvás nem történhetett az engedélyük nélkül. Mivel a szabályok nem 

voltak rögzítve, a Hivatal kiszámíthatatlan teljhatalmat gyakorolt ezen 

tevékenységek felett.

A hatvanas évekre befejeződött a mezőgazdaság kollektivizálása, és 

az egyházi támogatások csökkentése gazdaságilag is ellehetetlenítette 

a működést. Az 1962-ben kezdődő ii. vatikáni zsinat a liturgiát érintő és 

megvalósítani szükséges változások mellett a világi nyitást is magával 

hozta. A hatvanas évekre a Vatikán is belátta, hogy a kommunista blokk-

ban az egyház fenntartására kompromisszumokat kell hozni és szüksé-

ges a rezsimmel való együttműködés. Ennek folyományaként az egyhá-

zak magukra vették az állami ideológia híveik számára való legitimálását. 

 A hetvenes évektől a „kis lépések egyházpolitikája” jellemezte a vi-

szonyt, melyben az egyház is kereste az állammal való együttműködést. 

Ez egybecsengett a Vatikán hivatalos – a kelet-európai rezsimek felé 

nyitni szándékozó – politikájával. A történelmi egyházak ekkorra már 

részét képezték a Kádár-rendszer politikájának, bár cserébe nem kaptak 

hivatalosan politikai kedvezményeket, az állam méltányolta társadalmi 

szerepvállalásukat és elismerte létezésüket.

Miklós imre, akinek nevével és munkásságával összeforrt az Állami 

Egyházügyi Hivatal tevékenysége – 1959-től elnökhelyettese, 1971 és 

1989 között pedig elnöke volt – nem volt megkerülhető a Budapest-Viza-

fogói Tours-i Szent Márton Plébániatemplom építésének előkészítésekor 

sem. Közvetlen politikai szerepe a templom létrejöttére leginkább mégis 

Bíró imrének volt, aki az állami és egyházi szövetségi gépezetben több sí-
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kon is szerepet vállalt. Bíró imrét 1972-ben helyeztek át Farkasrétre vezető 

lelkésznek. Békepap volt, az Országos Béketanácsa Katolikus Bizottsá-

gának titkára, 1975. június 15. és 1990. március 16. között országgyűlési 

képviselő, majd később az Elnöki Tanácsa tagja, Kádár jános gyóntatója.2 

 Az egyházközség életének kilátástalanságát végül is Bíró imre fel-

ajánlott segítsége szüntette meg, az ő hathatós közbenjárására megszü-

letett 1981. július 6-án a „Kádár-levél”, mely lendületet adott a megfe-

nekleni látszódó kápolnaépítési szándéknak és minden eddigi akadályt 

elgördített az útjából.

támogatók és finanszírozás

A több évtizedes eredménytelen előkészítés után megnyíltak az addig 

zárt kapuk és létrejött egy megállapodás a vizafogói kápolna áthelyezése 

ügyében, miután Herpy györgy területfelhasználási engedélyt nyújtott 

be a Budapesti Fővárosi Tanács VB. Városrendezési és építészeti Fő-

osztálya Terület- és Telekgazdálkodási Osztályához a Váci út 91. számú 

állami ingatlanra területhasználati engedély kiadásáért. A telekhasznála-

tért cserébe az építendő kétszintes azonos használatú épület használat-

bavételi engedélyének kiadása után az addig használatos bérleményeit 

újraelosztásra ajánlotta fel.

Bár az állam közvetlenül nem támogatta pénzzel a templom építését, 

a közbenjárásával kapott az egyházmegye a kerületi tanácstól a felaján-

lott telkekre 99 évre területhasználati jogot. Kádár jános támogatása az 

építési és engedélyezési problémák gördülékeny lebonyolítása mellett a 

más forrásból érkező pénzek igényelhetőségére is alapot adott.

Az építés finanszírozásának anyagi forrásait a plébánosnak magának 

kellett előteremtenie. Mint fő támogatóra, természetesen Lékai László 

bíborosra számíthatott, hisz ő több ízben tett ígéretet az egyházi költ-

ségvetésből való finanszírozásra. Többször fordult segítségért a tervezés 

és az építkezés során külföldi segélyszervezetekhez is. Két aktív part-

nerre talált. Az egyik a bécsi székhelyű Europäische Hilfsfonds, ahol a 

Valentinyi gézával3 ápolt jó kapcsolatot, a másik a németországi Kirche 

in Not Ostpristerhilfe, aminek Szőke jános4 volt a vezetője. Sikertelen 

kísérlet marad viszont, amikor Herpy atya László istván (Stephan László) 

eisenstadti püspökhöz levélben fordult segítségért, hogy támogassa a 

kápolna építését. Levelére nem érkezett válasz.

Az Esztergom-Budapesti érsekség és a segélyszervezetek is éves 

költségvetéssel dolgoztak, ezért jellemző volt a támogatásukra, hogy az 

igénylésük és a megítélésük is az aktuális év első negyedévében történt. 

Mivel mindegyikükhöz sok támogatni való feladat érkezett, ezért nem 

tudtak egy összegben adományozni. Az átutalt összegek évenkénti bon-

tásban, több részletben érkeztek. Az építési költségek nagyságrendileg 

egyharmadát tette ki az érsekség támogatása. A második harmadot a se-

gélyszervezetek bocsátották rendelkezésre. A maradék harmadik harma-

dot az OTP-től felvett hitelből és a hívők adományaiból fedezték. Hason-

lóan segítő kezet nyújtott a Frangepán utcai református Egyházközség, 

akik templomuk perselyadományát ajánlották fel a kápolnaépítés céljára. 

 A pénzadományok mellet eszközadományra is sort került, például az 

Europäische Hilfsfonds a templomtéri fűtés kialakításához járult hozzá 

a padlófűtés anyagainak biztosításával, illetve svájci kapcsolatokon ke-

resztül, joseph Eberli sachselni plébános révén érkezett az Flüe-i Szent 

Miklós oltár a Vizafogói Egyházközséghez.

az engedélyezési terv

A telekügyintézés és finanszírozási problémák megoldása mellett a ter-

vek elkészítéséről is gondoskodni kellett. Szabó istván az 1977-ben 

felszentelt Farkasréti Mindenszentek Templom tervezéséért a szakma 

elismeréseként Ybl-díjat kapott, Vi. Pál pápa pedig pápai áldásban ré-

szesítette, melyet Lékai bíboros a Vatikánból hazatérve a repülőtérről 

egyenesen a lakására utazva, személyesen adott át neki.

A Farkasréti templom után ekkorra Szabó még öt templomot épített 

fel és ebből kettő – a Táltos utcai és az ildikó téri – szintén Budapesten 

állt. Így érthetően jó kapcsolatot ápolt az Állami Egyházügyi Hivatallal és 

az Esztergom-Budapesti érsekséggel. Bíró imrével, a Farkasréti templom 

plébánosával is személyes volt a kapcsolata, ezért evidenciának tűn-

het, hogy Szabó istvánt bízták meg a kápolna tervezésével. Októberre 

megszületett mindkét oldalról a tervek elkészítésére szolgáló közös „el-

köteleződés”. Az egyházközösség plébániahivatalában 1981. november 

15-én megalakult templomépítési bizottság lett a felelőse és ügyintézője 

az építéssel kapcsolatos problémáknak.

Szabó istván az engedélyezési tervet 1982. január 25-ére készítette 

el, és 12.423/182 iktatószámon adott be engedélyezésre, amire öt nap 

múlva érkezik hiánypótlási felszólítás. Ez megállapítja, hogy a dokumen-

táció a telepítési és városképi szempontok mérlegeléséhez elegendő, de 

A teMploM éS A MetróálloMáS egyidejű építéSe, ArChív Fotó
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az építési engedély kiadásához a műszaki megoldásokat konkrétabbá 

kell tenni. A terveket engedélyezési terv léptékű vázlattervnek minősíti és 

kéri pótolni a teherhordó szerkezetek anyagait és méreteit, a szintmagas-

ságokat, a nyílászáró méreteit és anyagait és a gépészeti megoldásokat. 

Továbbá pótoltatja a be nem adott tervezői nyilatkozatot, a közműnyilat-

kozatokat és a szakhatósági hozzájárulásokat is. A kért kiegészítéseket 

pótolva, a Budapest Főváros Xiii. Ker. Tanács VB. Műszaki Osztálya 

1982. április 5-én kiadta az építési engedélyt a templom építésére.

Sajnos tervek nem maradtak fent, sem a legkorábbi tervezési fázi-

sokból, sem az engedélyezési tervből. Nem lelhetők fel sem a Fővárosi 

Levéltárban, sem a Xiii. kerületi Polgármesteri Hivatal irattárában. Az 

építészeti Múzeum kezelésébe átadott Szabó istván örökség tervei kö-

zött sem találunk tervlapokat. Az esztergomi Prímási Levéltárban sem 

járt sikerrel a keresés. A levelezésben több helyen is szerepel a leírás, 

melyek az alábbiak szerint jellemzik az épületet: A templomszerkezet 

felmenő falszerkezete „i” acéltartók között elhelyezett bazalt ciklop fala-

zattal készül. Ezeken az oszlopokra állított acél térrácsból felépített tető-

szerkezet fedi le a nagy belmagasságú emeletre helyezett templomteret. 

A templom a Váci út és Fáy utca sarkán a Váci úttól visszahúzott harminc 

méteres telken helyezkedik el, melyen az épület szabadon körüljárható. 

a tervezés folyamata

A templom tervének keletkezéséről szinte semmilyen információ nem 

maradt fent, az ügyintézést segítő levelek később sokasodtak meg. 

Ezek hiányában leginkább az a pár hónap érdekelt a legjobban, amikor 

a templom terve kialakult. Kíváncsi voltam, hogyan kezdődött az egész? 

Milyen lehetett a megbízó és a tervező viszonya? Milyen lehetett Szabó 

istvánnal dolgozni? Miért lett ilyen a templom? A Herpy györggyel készí-

tett interjú során feltettem ezeket a kérdéseket az építtető szándékaira, 

a tervezési programra, a tervezés menetére, a megbízó és építész viszo-

nyára vonatkozóan. Harminc év után is heves érzelmekkel beszélt arról 

az időszakról, melyből kiderült, hogy Szabó istván mint Bíró imre és a 

bíboros tervezője kapta meg a megbízást. A tervezés ennek a kialakult 

kapcsolatnak a szokásos menetrendjében zajlott, gyuri atya asszisztá-

lásával, de nem aktív részvételével. gyakorlatilag a telek- és programe-

gyeztetés után elkészült a terv, amibe nem volt beleszólása, amit a bíbo-

ros elfogadott. Hangot adott abbéli személyes ellenérzésének, ami Szabó 

istván habitusát és munkamódszerét jellemezte. Művészléleknek tartotta 

őt, nem építészmérnöknek. Az ő habitusához pedig egy mérnök passzolt. 

a kiviteli terv

A kiviteli terv elkészítőjének személye már februárban, az engedélyezé-

si terv beadásakor is foglalkoztatta a résztvevőket. Az, hogy nem volt 

magától értetődő, hogy a terveket Szabó istván csinálja tovább, úgy 

tűnik, nem csak az eljárási út betartása volt. Erről tanúskodik az a Lékai 

Lászlónak írt levél, melyben Herpy legnagyobb elégedettséget mutat a 

tervezővel szemben, és kéri a kiviteli tervek elkészítésre szóló megbízá-

sának előkészítését, de finoman utal arra, hogy elfogadja azt is, ha nem 

őt lesz a megbízott.

Szabó istván a templom engedélyezésekor már a 68. életévében járt, 

és az egészsége is jelentősen megromlott. Nem növelte hatékonyságát 

az sem, hogy bár a korábban bejáratott szakági tervezőivel dolgozott 

együtt, saját maga azonban nem tartott fent irodát. A templomait egye-

dül tervezte és rajzolta. igaz, ez nagyban növelte tervei személyességét, 

de ebben az esetben a körülmények összejátszása ellehetetlenítette a 

korábban megszokott adományszerű munkametódusát.5

Herpy györgy nem sejtette előre, hogy egyházközségi lelkészként 

mekkora terhet vesz a vállára, amikor engedelmeskedve elfogadta Lé-

kai László bíboros szavait: „Keress egy telket és hozd a katakombából 

felszínre az egyházat!” A politikai nehézségek, a bürokrácia útvesztői és 

a financiális gondok megoldása mellett egy olyan nagy tehetetlenségű 

körülmény tényt figyelembe véve kellett előkészítenie, ütemeznie és le-

bonyolítani az építkezést, mint a Váci út alatti nyomvonalon építendő 

hármas metró építése. A fővárosi szintű beruházás ütemezése megen-

gedte az épület építésének elkezdését, de tudvalevő volt, hogy 1984 

elejére a templomépítő munkák nagy részének be kell fejeződnie, mert 

a metró Forgách utcai megállójának építése miatt a templom telke te-

hergépkocsival megközelíthetetlenné válik majd. Tudta, hogy ha a temp-

lomépítés a megadott időpontra nem kerül a megfelelő készültségbe, a 

metróberuházás mérete és időtartama miatt a templom működésének 

megkezdése beláthatatlan távlatokba csúszhat.

A templom építési kérdéseinek megtárgyalására egy kétnapos egyez-

tetést hívtak össze az esztergomi érsekség budapesti rezidenciáján, 

melyet 1982. április 27-én és 29-én folytattak le. Ezen a megbeszé-

lésen döntöttek arról, hogy Szabó istván és kollégái készítik a komp-

lett kivitelezési tervdokumentációt és azt két részhatáridővel szállítják 

le. Megállapították a tervezési díjat és az építkezés alatti művezetések 

kötelezőségét. Döntöttek arról is, hogy az egyházközség alkalmazzon 

főállásban egy, a műszaki ellenőri feladatokat is ellátó építészmérnököt, 

aki a bonyolítási feladatokat is kézbe veszi.

Az áprilisi bíborosi egyeztetésen felmerült a bazalt terméskőből cik-

lopszerűen rakott falazat problémája. Azzal való ellenérzéseit az atya, 

mint megbízó technikai okokkal támasztotta alá, minthogy belülről nehe-

zen takarítható, valamint, hogy rideg, kifűthetetlen térelhatároló szerke-

zetet ad. Ezért javasolták a belső vakolt falfelület kialakítását.

Szabó istván tervezési koncepciója miatt ragaszkodott az azonos 

külső és belső felületi megjelenéshez, ezért vállalta egy alternatív ja-

vaslat kidolgozását. A javasolt anyag a tégla lett, amihez egyeztetett az 

összes magyarországi téglagyárral. Az egyeztetéseken kiderült, hogy 

egyikőjük sem tudja a határidőre a megfelelő színű és minőségű burko-

lótéglát legyártani. A rendelkezésre álló vörös tégla a tervező számára 

elfogadhatatlan volt. Az anyagváltással az acél pillérvázas épület falazott 

falszerkezetűre váltott át.

A harmadik tervváltozat készítésére Herpy györgy megrendelői jogait 

érvényesítve utasítja Szabó istvánt. A határidő betartása mellett, a tégla 

verzióról tervezze át a templomot nagyelemes travertin burkolatosra: „Kül-

ső burkolat homogén, sima lapok, belső homlokzat fugázott kivitelben.” 

a tervezőváltás

Látható, hogy Herpy györgy laikusként a szakmai kérdésekben segítség-

re szorult. A bíborosi egyeztetésen a műszaki ellenőr kijelölését irányoz-

ták elő. Borsányi Pált nevezték ki erre a feladatra, akinek személyében, 

az atya megtalálta a szakmai támaszát. Borsányi kivitelezésben nagy 

szakmai tapasztalatokkal rendelkezett. Több állami ingatlan építését irá-

nyította itthon és külföldön, mint például a római Magyar Akadémiáét.

Borsányi Pál az építési folyamatba kerülésével egyre nagyobb befo-

lyással bírt Herpy döntéseiben. Ez eredményezte a falburkolatok és fal-

szerkezetek három változatát. Ennek következményeként három alapozá-

si mód is váltotta egymást. Sávalapozásról résfalazásra, majd kútalapok 

alkalmazására tértek át. Ezek a változtatások mind áttervezéssel jártak 

és időt igényeltek. A travertin burkolatra való áttérést az 1982. június 

10-ei határidő előtt nyolc nappal közölték a tervezővel, aminek következ-

ményeként várhatóan Szabó nem is tudott a részhatáridőre teljesíteni. 

 Szabó istván a sorozatos változtatások és szállítási felszólítások után 

egy, a bíborosnak és az atyának címzett tíz oldalas levélben saját szem-

szögéből foglalja össze a történteket. Sérelmei felsorolása után a levél 

végén felajánlja, hogy készíttessenek a saját ízlésüknek megfelelő tervet. 
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Abban az esetben lezártnak tekinti térítésmentes együttműködését, és a 

kollégái fizetéséről ő gondoskodik.

Ám amennyiben elkezdik a terve kivitelezését, ragaszkodik az abban 

foglaltak betartásához. Az is mutatja Borsányi szerepének megerősödé-

sét, hogy külön kérte az építési folyamatban résztvevők jogkörének tisz-

tázását. Az atya válaszleveléből egyértelműen egy megromlott viszonyra 

lehet következtetni. A nézőpontok különbözőségeként jelentősen eltér-

nek a magyarázatok. Ezek összevetése, az utólagos igazságtétel szinte 

lehetetlen feladat és valószínűleg értelmetlen is. Látszik, hogy az együtt-

működés a szakítás felé tart, aminek szándéka Herpy györgy a bíboros-

nak írt levelével testet is ölt. Ebben kéri Szabó istván tervező tervezési 

feladatok alóli felmentését és Borsányi Pál tervezéssel való megbízását. 

 A Szabó által felajánlott lehetőséggel, hogy új tervet tervezzenek 

saját ízlésük szerint, természetesen nem élhettek. Muszáj volt a jogerős 

építési engedély mentén haladniuk, egy új engedély kérése biztosan 

meghiúsította volna a határidők betartását. Így a tervezési jogok átadását 

indítványozták és a meglévő terveket akarták számukra megfelelővé ala-

kítani. Szabó istván számára ez volt a lehető legrosszabb forgatókönyv, 

melyben a terve és a személye is csak sérülést szenvedhetett. A kéréstől 

számított öt nap múlva a bíboros válaszlevelet írt Szabó istvánnak. A 

levélből kiderül, hogy a beszámolókat összevetve és az egyházközség 

embereivel tárgyalva – a tervezőt kihagyva – hozta meg a döntését, mi-

szerint Szabó istván eddig munkáját és közreműködését megköszönve, 

a feladatai alól felmenti, de biztosítja őt arról, hogy ő a templom terve-

zője, és ezt megörökíteni is kívánja, valamint kéri, hogy adja át az eddigi 

terveket. Egyben a Budapest-Vizafogói Tours-i Szent Márton Templom 

kiviteli és részletterveinek kidolgozására és az építés lebonyolítására 

Borsányi Pál építészmérnök által vezetett önálló építészcsoportot bízza 

meg. Végül kéri Szabót, nyilatkozzon arról, hogy kívánja-e ellátni a bel-

sőépítészeti és installációs feladatokat.

Bár Szabó a bíboros kérésére készségesen átadta a terveket, a két 

oldal viszonya tovább mérgesedett, a felek nem voltak hajlandók találkoz-

ni egymással, sérelmeiket hosszas levélváltásokkal próbálták orvosolni. A 

megromlott viszony a módosított építési engedély beadásában, a kivitele-

zői kapacitás – pl. KiPSZEr – biztosításában mutatkozott meg és a terve-

zői járandóságok kifizetései körüli bonyodalmak mentén csúcsosodott ki. 

Végezetül különösebb indoklás nélkül Lékai László a templom belsőépí-

tészeti és installációs tervezésével terjesztette ki Borsányi Pál feladatait. 

a két terv eltérései

A tervezés elején, amíg tartott a templomépítés megkapott lehetőségé-

nek eufóriája, nem merültek fel esztétikai kérdések. A realizálás során 

viszont már ezek is felszínre törhettek. Herpy györgy és Borsányi Pál 

egymásra találása a szakmai támogatáson túl ízlésbeli egyezőséget is 

jelentett. Szabó istván eddigre egyedivé formált templomépítészetét Bor-

sányi szelídítette meg és tette Herpy számára fogyaszthatóvá. Az épület 

az eredeti koncepcióból kiindulva Borsányi színre lépésével fokozatosan 

lágyult és alakult át az átadott épület állapotáig.

Az épület engedélyezési tervei nem maradtak fent. A levelezésből 

és az utolsó állapotú pallértervekből, valamint az eredeti modellfotóból 

rekonstruálható lenne az engedélyezett, Szabó istván eredeti elképze-

lését mutató tervállapot. Ez a kubatúra azonosságán túl óriási eltérést 

jelent a megépült épülethez képest. Mégsem ez a koncepcióterv tartható 

a kiviteli terv szempontjából mérvadónak, hanem amikor felszólították 

a munkaközi kiviteli terveinek átadására, hisz addig Szabó tervezőként 

tudta kezelni a megrendelői és technológiai igényekből fakadó változáso-

kat. Az átadott dokumentációból rendelkezésre állnak a kiviteli pallérterv 

pauszai, melyek helyszínrajzot, a három jellemző alaprajzot, metszete-

ket, homlokzatokat, fedélszéktervet és lépcsőtervet tartalmaznak. Fontos 

részleteket tartalmaz az acél tetőtartószerkezet álmennyezeti borítását 

bemutató tervlap.

Alapvető eltérés Szabó és Borsányi változata között a karzatra felve-

zető lépcső kialakítása. Az eredetiben a karzatföljáró a külső lépcsőről 

egy zárható ajtajú bejáraton volt megközelíthető. Ehhez az épületrészhez 

kapcsolódik egy másik jelentős változás: Szabó istván ezt a tömeget egy 

téglatestként formálta meg, melyet átszúrt a kereszt és nem tartalmazott 

harangokat. A megépült változatban a harangok befogadására egy ferde 

síkú lefedéssel kialakított tömegrészt tervezett Borsányi. Ez a test már 

nem tudta olyan konzekvensen kezelni a kereszttel való kapcsolatot.

A legjelentősebb eltérés mégis a templomtér tetőszerkezetében van. 

A Szabó-féle KiPSZEr térrács konzekvensen megjelent ebben a tervé-

ben is – két egymásnak fordított átlóban emelkedő gerincű háromszög 

formájában. Ez esetben annyiban fejlesztette tovább a rendszert, hogy 

alulról a rácsok közé építőlemezeket tervezett, ezzel nem a térbeli rácsos 

tartó szerkezete, hanem annak alsó hullámzó felülete jelentette a temp-

lomtér lehatárolását. Ezt a szerkezetet cserélte Borsányi terve a páros 

ragasztott főtartóba halszálka mintájára csatlakozó ragasztott faszerke-

zetűvé. A xiladekor barnára mázolt fatető kommersszé tette a lenyűgöző 

méretű belső teret. A függönyfalak megmaradtak alumínium anyagúnak. 

A templomtér bejáratának portáljai viszont a fedélszék sorsára jutottak, 

mert a keret nélküli üvegportálokat fa nyílászáróra cserélték.

A felsorolt változások alapján módosított építési engedély beadá-

sára volt szükség. A módosított terveket már Borsányi Pál irányításával 

készítették el.

a továbbírás

Az első építési periódus történetének kutatása azt az eredményt hozta, 

hogy a Budapest-Vizafogói Tours-i Szent Márton Plébánia épületét nem 

Szabó istván és Borsányi Pál szerzőpárosa jegyzi. Bebizonyosodott, 

hogy Szabó istván tervezésé, a megbízása visszavonása után Borsányi 

Pál önállóan folytatta, és az építkezés is az ő felügyeletével zajlott. A 

megépült épület eltér az eredeti tervező elképzeléseitől, a változásokba 

Szabó istvánnak megbízásának visszavonása után semmilyen beleszólá-

sa nem volt, véleményét nem kérték ki. Így a templom épületének a Sza-

bó életműben való elhelyezése ezen tanulságok mentén pontosítandó.

Az, hogy a templom állapota a felszenteléstől számított harminc év 

alatt jelentősen leromlott, nagyban köszönhető a nyolcvanas évekre jel-

lemző és korábban részletezett anyag- és építési minőségnek. A hom-

lokzati kőburkolat rögzítőelemeinek korróziójával szükségessé vált annak 

felújítása, az életveszélyessé vált állapotok megszüntetése érdekében. 

A kőburkolathoz való hozzányúlás lehetővé tette a hőszigetelés hiányá-

nak pótlását és az felvetette az elavult alumínium nyílászárók cseréjének 

kérdését is. Bár a sorozatos tetőbeázásokat orvosolták korábban a tető 

szigetelésének felújításával, a földszinti vízszigetelések hibái továbbra is 

megoldatlanok maradtak. A gyülekezet támogatói köre a hibajelenségek ily 

mértékű összegyűlése után úgy döntött, hogy nem tüneti kezeléssel pró-

bálja menteni a menthetőt, hanem egy teljes körű felújítás tervezésébe fog. 

 Mivel a felújítás ekkora léptékűvé vált, lehetőség nyílt arra, hogy a 

templom harminc éves életének tanulságait és az ezalatt bekövetkezett 

változásokat is elvégezhessük az épületen egy átalakítás során. A ta-

nulságok funkcionálisak, melyek a plébánia életében jelentkeznek, az 

egyházi liturgikus, az adminisztratív feladatok és a hétköznapi élet során. 

A változások pedig az egyházpolitikai fejlődés eredményei. A plébánia 

nagy hangsúlyt fektet a nyitásra, a hívek toborzására, az egyházi közös-

ség építésére. Ebben a szándékában egy olyan épületre van szüksége, 

ami köztéri kapcsolataiban, megközelíthetőségében, térstruktúrájában is 

tükrözi ezen szándékát és hirdeti a megváltozott hozzáállását. Belsejé-

ben lehetőséget nyújt a szigorúan hitéleti tevékenységek elvégzésén túl 
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1 Az írás BME építőművészeti Doktori iskola keretében 2017-ben elkészült DLA értekezés  
 rövidített változata. Eredeti címe: Determináció – Az építészeti mű megvalósulási keretei
2 „...A volt miniszterelnök ... megerősített egy másik legendát: 1989 nyarán Kádár jános  
 felesége, Mária néni ... felhívta őt telefonon, s azt mondta, hogy „a férjem papot akar”.
 Az akkori 17 tagú Elnöki Tanácsnak akadt egy katolikus pap tagja, Bíró imre kanonok  
 személyében, igazi békepap volt, az Országos Béketanács Katolikus Bizottságának titkára;  
 őt kérte meg a kormányfő. „Kádár gyónt neki, ám hogy mit, azt nyilván csak a pap tudja” 
 – mondotta Németh Miklós...”
3 A bécsi Európai Segélyalap magyar osztályának ügyvezetője 1958-1996. 
 Forrás: Magyar Katolikus Lexikon
4 A Königstein in Taunusban székelő Kirche in Not Ostpristerhilfe katolikus nemzetközi 
 segélyszervezet osztályvezetője 1975-től. Forrás: Magyar Katolikus Lexikon
5 Szakrális épületeinek tervezését ellentételezés nélkül végezte.

azok kiterjesztésére, a kapcsolódó rendezvények megtartására a nem 

kihasznált kert bevonásával. A tervezési program a rezsiköltségek drasz-

tikus csökkentését irányozta elő, megújuló energiát hasznosító épület-

gépészeti és épületvillamossági megoldások felhasználásával.

A tervezési koncepció lényege, a kor egyházi építészeti lenyomata-

ként meglévő épület továbbélésének biztosítása a felmerült műszaki és 

funkcionális igények szakmai kezelésével, maximálisan tiszteletben tart-

va az eredeti alkotó viselkedési és téralkotási szándékát, de korrigálva 

az esetleges hibákat és gyengeségeket és mindezeket megfeleltetve a 

kor előírásainak és követelményeinek.

jelentős tervező jelentős épületének átépítése és bővítése esetében 

fontos koncepcionális tervezői döntést igényel, hogy mit tekintünk a 

meglévő épületből a kiindulási alapnak. Ez mindig vizsgálat és mérlege-

lés tárgya. jelen esetben a fellelt dokumentáció megkönnyítette a kiindu-

lópont meghatározását, mert a rendelkezésre álló anyag áttanulmányo-

zása alapján egyértelműen kijelenthető lett, hogy a tervek, melyeket még 

Szabó istván készített, egységesebb és ezért értékesebb épületképet 

tükröznek, mint a létrejött végeredmény. Így a most tervezett épület a 

Szabó istván-féle idea továbbírása – de nem annak hű megépítése vagy 

rekonstruálása.

a terv, mint kritika

A második építési periódusban funkcionálisan új helyre került a bejárat, 

átfordult a teljes földszinti térstruktúra, új lett a templomtér megköze-

lítése. A templomtér berendezése megújult, kiegészült a befejezetlen 

oltár, a régi bejárat helyén új kápolna lett, a tetőszerkezet megjelenése 

megváltozott. Tömegében kompaktabbá, tömbszerűbbé vált az épület. 

Az üzemeltetést korszerű technológiák segítik.

Az érvényben lévő építési előírások kötelmeinek befolyásoló ténye-

zője és az új megbízói igények támasztotta követelmények mellett az 

épület megváltozásában az eredeti épülettel szemben megfogalmazott 

tervezői kritika is jelentős szerepet játszott. A kritikai nézőpont meg-

próbálta definiálni és a tervről leválasztani a Szabó istván eltávolítása 

után, Borsányi Pál vezetésével tervezett részeket és részleteket. Ezek 

nem csak az eredeti tervezőhöz való hűség vagy a kisemmizett építész-

szel való szolidaritás jegyében történtek. Belátható, hogy a Borsányi Pál 

által megváltoztatott részek, mint a KiPSZEr térrács fa fedélszékre vál-

toztatása, vagy a templomtéri bejárat üvegportáljainak fa nyílászárókra 

cserélése, a kommersszé válás irányába billentették a templom épületét. 

A két hozzátétel pedig, a keleti oldalon lévő háromszög alaprajzú üveg-

hasáb és a harangtornyot és a karzatlépcsőt magába foglaló tömegrész 

furcsa rátétként mutatkozik az épület tömegén.

Az eredeti tervvel szembeni elsődleges kritika a 16x16x16 méter ol-

dalarányú kocka tömegében egymás alá rendezett plébánia és templom-

tér szülte, esetlegesen illesztett lépcsőt illeti. Ami frappáns megoldás volt 

a lejtős telekkel rendelkező Farkasréti templomnál, sutává vált Vizafogón. 

A kor divatjának megfelelő diagonális szerkesztéshez hozzáragasztott, 

a tömegen kívül eső lépcső kezdetekről fogva érthetetlen viszonyban 

állt az épülettel. Az elmúlt harminc év három állapota is ezt a bizonyta-

lanságot tükrözi. A Szabó által készített eredeti maketten a lépcső és a 

karzatföljáró megközelítése önálló terepelemként működik. A Borsányi 

féle megépült változatban a kihajtott támfalak meghosszabításai a lépcső 

mellvédjei. Az átalakítás előtti állapotban a tömör mellvédek helyett már 

pálcás acél csőkorlátos megjelenésű volt, ami mind közül a legrosszabb. 

 Az elmúlt harminc év Váci úti irodaház tengelyének kialakulása és 

az ezzel járó épületvolumen növekedés miatt vált az egykor méretesre 

tervezett nyugati homlokzati kereszt mára léptéktelenné. Így az épület 

tömegének kompakttá válásával és a nyugati oldali falköz beépülésével 

lekerült a homlokzatról.

deTerMiNATiON
the architectural history oF Budapest-vizaFogÓ st martin oF 
tours parish church

The completed building as a tactile achievement pushes into the back-

ground the processes and circumstances that as a result may fade into 

oblivion. The birth of the building has been documented in details nad 

getting to know all these information largely helps to understand the com-

pleted building more deeply and assess it more accurately, as well as to 

graps the potentials, chances, dilemmas and professional playfield of the 

architects. The article below analyses the architectural history and social 

background of the Budapest-Vizafogó st Martin of Tours Parish church 

inaugurated in 1985.

A földszinti plébániaszint esetében az eredeti terv a téren álló verzió-

ban nem számolt a kerthasználattal. A jelenlegi bekerített teleknél viszont 

a kerthasználat jelentős többletet nyújt a plébánia életének. E szerint és 

az új bejárathoz alkalmazkodva kellett átszerkeszteni a földszint egészét. 

Elsődleges cél a közösség életterének tágassága volt, ami a tanácsterem 

méretének megnövelésével, az előcsarnokkal és a kerttel való összenyit-

hatóságának lehetőségével teremtődött meg.

A templomtér kialakításán nem volt szándék változtatni. Elegendő 

változást hozott az új megérkezés. Ebből keletkezően kiegészítések 

mégis lettek. új kialakítású lett az oltár. A tömegében befejezetlennek 

tűnő a fehér hátfalú oltárt Szabó tervei szerint az énekek kivetítésére 

használták volna. Mára ez a használat elkopott és igény sincs rá, úgy 

ahogy a válaszolós kórus miatt kialakított sekrestye feletti karzatra sem. 

Az oltár köré egy jelentősebb, baldachinszerű, befejezett önálló tömeg-

gel rendelkező építmény került. Ennek ellenpontja a régi bejárat helyén 

kialakított kápolna.

Korrekciónak tekinthetők azok a technikai hozzányúlások, melyek a ki-

vitelezési technika fejlődésével ma már kézenfekvő, de a nyolcvanas évek-

ben még elérhetetlen megoldásoknak mutatkoztak. ilyen például a struktu-

rált függönyfalak betervezése vagy a gázkazános fűtési rendszer leváltása 

egy korszerű hőszivattyús fűtési rendszerre és a napelemek alkalmazása. 

Összegzés

Az első építési periódus kutatásakor feltárt tervezőváltás és annak követ-

kezménye, hogy az eredeti elképzelések és a megvalósult terv mennyire 

eltérnek egymástól, a továbbtervezéskor a kiindulópont meghatározásá-

nak dilemmáját vetette fel. Az épület létrejöttének pontos megismerhető-

sége nagyban segítette a mérlegelést és a változatok közötti súlyozást. 

Ennek eredményeként lehetővé vált a tervhez, sőt részletképzésben a 

tervező „szelleméhez” való visszanyúlás. Az épület továbbírásakor ez a 

visszanyúlás csak a jelenlegi térbeli, használati és társadalmi kontextus-

ba helyezhetőség vizsgálatával volt lehetséges.
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Az AnyAgok átVáltozásA Az építészetBen
nemzetközi építészkongresszus 2018

szöveg text: Botzheim Bálint

Az idei kongresszust a Közszolgálati Egyetem nemrég elké-
szült új épületében rendezte meg az Artifex kiadó, a MÉSZ 
szakmai védnökségével. Az előadássorozat összeállítására 
és egyúttal a levezető elnöki posztra Moravánszky Ákost kér-
ték fel. Az idei téma – Anyagok átváltozása az építészetben 
– az előző évhez képest az építészetelmélet felé mozdult el

A kongresszus felvezető szakaszában négy megnyitó beszédet hallha-

tott a közönség. Dr. Patyi András, az egyetem rektora házigazdaként 

az egyetem történetéből felvillantott epizódokkal hívta fel a figyelmet 

a helyszín rangjára, a közszolgáknak a magyar történelemben elfoglalt 

fontos szerepére. Ezt követően Fürjes Balázs kormánybiztos beszélt Bu-

dapest második reneszánszáról, megfogalmazása szerint a millennium 

óta egyszerre nem volt még ennyi fejlesztés a fővárosban. Füleky Zsolt, 

építészetért és építésügyért felelős helyettes államtitkár a „korszerű épí-

tésügy – minőségi építészet” kormányzati célkitűzés jegyében a telepü-

lésképi arculati kézikönyvek létrehozásáról tájékoztatott. Az időkeretet 

jócskán elfogyasztotta az első három bevezető, így negyedikként Krizsán 

András jó lélekjelenléttel arra kérte a közönséget, hogy beszédét a Face-

book-on olvassák el. 

A szakmai programban a kongresszus témájához Moravánszky Ákos 

egyetemi szintű előadása építészetelméleti oldalról is megfelelő alapo-

zást adott. gottfried Semper négy építészeti alapfogalmáig visszakanya-

rodva építette fel gondolatmenetét. Tűzhely, tető, kerítés, halom közül a 

kerítést, mint az épület burkát emelte ki. Az épület legkülső rétege, a fal-

felület, amellyel az ember taktilisen érintkezni tud, különleges jelentőség-

gel bír. itt lesz valóban emberi léptékű, kézzelfogható az épület. Semper 

a hely lehatárolását a vesszőfonáshoz hasonlította, ezzel a tevékenység-

gel valósul meg a bekerítés aktusa. Vessző, sár, fa, kő, tégla, fém, beton, 

műanyag: az építőanyagok változnak az idők során, de a folyamat, ami 

az alapanyagokkal történik, változatlan marad. Az építés során ugyanis 

az anyagok átalakulnak, feldolgozás után végtermékként kerülnek bele 

az építészet körforgásába. A metamorfózis tehát korszaktól és kultúrától 

függetlenül lényeges eleme a folyamatnak. Az átalakulás/átalakítás fo-

galom értelmezésének mikéntje azonban sokféle lehet. Ez megnyilvánult 

abban is, hogy az előadások különböző értelmezési lehetőségeket mu-

tattak fel. A kongresszusra meghívott építészek többsége a zürichi ETH-

n tanít, itt bemutatott munkáikban a metamorfózis mellett hangsúlyosan 

jelenik meg a kreativitás, a játékosság. Moravánszky nem titkolt célja 

volt, hogy ezzel inspirációt nyújtson a konferencia résztvevői számára. 

 Az első előadásban Adam Caruso, a Caruso St. john tervezőiroda 

vezető alapító-tervezője metamorfózis, alkímia, illúzió témájáról beszélt. 

A metamorfózis fogalmához a Nottinghamben épült kortárs művészeti 

központ épületét kapcsolta. Az épület helyén eredetileg egy csipkeve-

rő üzem állt, az itt talált mintakönyv egyik csipkemintáját alakították át 

homlokzati elemmé. A St. gallenben épült templom felújítását az építész 

az alkímiához sorolta. A padlóba speciális technikával egy növénymotí-

vumot gravíroztak. Caruso hangsúlyozta a feladat lehetetlennel határos 

nehézségeit, és azt is, hogy mégis sikerült megvalósítani a tervüket. 

Utoljára maradt az illúzió fogalma, ennek kapcsán a Churban található, 

hagyományos farönk szerkezetű panzió átalakításáról beszélt. Az illúzió 

itt már szó szerinti értelmezésben jelenik meg. Sok helyen van burkola-

tot imitáló festés, az élénk színek, a szokatlan megoldások alkalmazá-

sa mégis harmóniát teremtett. Ugyanakkor a hallgatóság egy részének 

ez a fajta illúzió már inkább a vicc kategóriáját jelentette, legalábbis 

ezt lehetett hallani a sorok közül. A mondanivaló a brémai Landesbank 

épületében ért össze igazán. itt a téglaburkolat csipkeszerűen borul az 

egyszerű téglány tömegű épületre. 

A következő előadó, jan de Vylder bemutatott épületeivel a meta-

morfózis szélsőségeit ragadta meg. Elsőként egy családi ház átalakítá-

sáról szólt, amelynél a nyersbeton felületek őszintesége és a külső falra 

festett palaburkolat imitáció már-már drámaian feszül egymásnak. A be-

ton festésének problematikája a ledebergi városháza bővítésénél jött elő 

újra. itt a kivitelezés pontatlansága szinte az összes nyersbeton felületet 

„tönkretette”, pedig ez volt a koncepció fő eleme, szinte mindenhol ezt 

alkalmazták. A hibák mennyisége miatt a javítás esélytelennek látszott, 

ekkor döntöttek úgy, hogy mintegy jelzésképpen az összes elrontott 

felületdarabot pirosra festik. Végeredményként a piros foltok olyan meny-

nyiségben jelentek meg következetesen, hogy már egy második design 

réteg szerepét töltik be a falakon. Az igazi szélsőséget azonban a Leu-

ven melletti kastélypark pavilonjai képviselték. A kreativitás csúcsaként 

bemutatott projekt a „ronda, de legalább vicces” elvet követte. Elsőként 

az ideiglenes színpadot körülhatároló tégla-rakatból készült falat mutatta 

be. Mintha a Tüzép-telepet a parkba költöztették volna, a lefóliázott, 

egymásra daruzott raklap-tégla fal valóban a legolcsóbb megoldás le-

hetett, melyet a fesztivál idejére kvázi béreltek, majd bontatlanul lehetett 

vAlentin beArth éS MorAvánSzky ákoS
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visszaszállítani a telepre. A jan de Vylder által bemutatott hozzáállás 

talán egy új trend is: a szépség feláldozása a kreativitás oltárán. 

Philipp Esch és csapata munkái az építészeti gegen túlmutatva, való-

ban kreativitásról tanúskodnak. Nagyléptékű lakásfejlesztésekben vettek 

részt, a bemutatott épületek alaprajzai igazi csemegék: ilyet utoljára az 

egyetemen rajzolt az ember. Ezeknél a projekteknél a homlokzatokat 

jórészt téglával megoldó építész a metamorfózis újabb módozatait vil-

lantotta fel. Legizgalmasabb projektjük során egy tömbbelsőbe tervez-

tek szociális lakásokat tartalmazó épületet. A szokatlan beépítés jogilag 

biztosan indokolható, de városépítészeti szempontból mindenképpen 

problémás: egy parknyi területet számoltak fel vele. épületszerkeze-

teiben viszont a fa alkalmazásainak érdekes megoldásait láthattunk. 

 A délután előadói művészibb irányba hajló projekteket mutattak be. 

Momoyo Kaijima, az Atelier Bow Vow iroda egyik alapítója japánba kala-

uzolta a hallgatóságot. 2011-ben a fukusimai földrengés egy halászfalut 

is elpusztított. Momoyo és csapata a faluba visszatérő halászemberek-

kel foglalkozott. A halászok életét egyre jobban megismerve, közösségi 

workshopokon formálódott az építészeti program. Eredményként egy-

szerű szerkesztésű faházakat építettek a visszaköltözőknek, valamint egy 

halásziskolát az új generáció számára. Egy másik, igen rokonszenves 

projektjük keretében sérült embereknek készítettek fejlesztőközpontot. 

itt is az egyszerűség volt a meghatározó, az eredmény mégis harmoni-

kus. Következő projektjük helyszíne Brugge, ahol a helyi úszóklub szá-

mára terveztek platformot a csatorna vizére. évtizedekig tilos volt úszni 

a vízminőség miatt, csak néhány éve van lehetőség újra az úszásra.

A konferencia sztárvendége Alexander Brodsky orosz származású 

építész-szobrász volt. Az előadás elején kedves szerénységgel nyilat-

kozott építész mivoltáról. Munkáinak nagy része valóban szobor vagy 

installáció, ugyanakkor a néhány megvalósult épülete hírnévre tett szert. 

Először építészeti rajzaival vált ismertté, de installációi is ikonikus erővel 

bírnak. Az építészet határait feszegeti, az alapfogalmakat kérdőjelezi 

meg. Mit jelent a tektonika, a tető, a fal, vagy az ajtó? Az egyik nagy 

hatású projektje a Moszkva melletti Pirogovo közelében található tó part-

ján épült „95 fok” étterem. Első pillantásra úgy tűnik, hogy az épület 

mindjárt összedől, azonban ez szándékos, mint ahogyan az is, hogy a 

tartószerkezete látszólag hordalékfából van összeácsolva. Az állvány-

zatnak tűnő szerkezet tetején egy házikóforma kis építmény csücsül: a 

ViP fogyasztótér. Brodsky elmesélte, hogy az étterem fura mód mégis 

sikeres lett, mégpedig a gazdagabb réteg számára. Nem ritka látvány, 

hogy a legdrágább jachtok kötnek ki a tákolmány mellett, elit dolognak 

számít itt ebédelni. Brodsky előadása – talán nem véletlenül – megosz-

totta a közönséget: voltak, akik a nap legjobb előadását vélték hallani, 

míg mások úgy érezték, a szervezők tréfát űznek velük. 

Az utolsó előadó a Valentin Bearth volt a Bearth and Deplazes ter-

vezőiroda képviseletében. Projektjeik közül a Fläsch község közelében 

található Weingut borászat számára készült tároló volt leginkább temati-

kába illő. itt is a tégla, mint archaikus építőanyag játszotta a főszerepet, 

amely robotkar segítségével változott át szőlőszemeket mintázó kortárs 

ornamentikává. A tégla és a robot, eme különös páros bemutatkozása 

szép ívet adott a kongresszus előadásainak, ugyanis konklúzió helyett 

maga az építészet jövője maradt nyitott kérdés. és talán éppen a téglákat 

végtelenül precízen, mégis esetlen gólemként rakó robot példája jelzi, 

hogy új építő anyagok, új metamorfózisok adják majd meg a válaszokat. 

 A tematikus előadások végeztével a figyelem ismét a helyszínre, a 

Közszolgálati Egyetem kampuszára került, Skardelli györgy építész mu-

tatta be az Orczy park túloldalán lévő, átadás előtt álló sportcsarnokot. 

Utolsó napirendi pontként Finta józsef vezetésével lehetőség nyílt be-

járni a Közszolgálati Egyetem nemrég átadott épületet.

THe TrANSFOrMATiON OF MATeriAlS iN ArCHiTeCTure
international architects conFerence 2018

This year’s conference was hosted by the recently inaugurated building of 

Közszolgálati University organised by Artifex Publishing co. and MÉsZ (As-

sociation of Hungarian Architects). Ákos Moravánszky was invited to act as 

chairman who also selected the lectures included in the programme. This 

year’s topic was The Transformation of Materials in Architecture, which 

underlines the theoretical tendency as opposed to last year’s theme. The 

university standard of the lecture by Ákos Moravánszky himself provided 

firm basis and framework of architectural theory for this. The majority of 

architects invited for the conference teach at eTH, and their works se-

lected for this event accentuates creativity and playfulness besides meta-

morphosis. Moravánszky had an obvious goal: to provide inspiration for 

participants of the conference.
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kreAtíV tuDás
iDeA conference 2018, kecskemét, 2018.  03. 08. – 09.

szöveg text: Bükkösi rAymonD

A konferencia névválasztása, az IDEA hűen tükrözi annak 
szellemiségét és vállalni kívánt értékrendjét.  A legfontosabb 
szem előtt tartandó kulcsszavak, melyekből a betűszó ösz-
szeáll – Innovation, Design, Engineering, Architecture – a 
mérnöki szakma, a tervezés kettőségének anomáliáján pró-
bálnak pozitív irányban javítani.

Legfontosabb üzenete a design-építészet és a mérnöki innováció köze-

lítése, természetes együttműködésének megteremtése. jómagam nagy 

örömmel fogadtam, hogy meghatározó magyar ipari vállalatok állnak a 

konferencia mellé, melyek közül kezdeményező és főtámogató a KéSZ 

Csoport. A hazánkban kialakult iparági szereplők közötti szakadék fel-

ismerése hatalmas előrelépés volt egy komoly változás elindulásának 

irányába. A konferencia egyik hangsúlyozott célja ezen iparági szereplők 

közötti távolság mérséklése, közös szinergiájuk erősítése.

„Az év nemzetközi mérnöki eseménye Magyarországon” – ezzel a 

mondattal hirdették meg az eseményt, amely megállapítás első olvasatra 

talán túlzónak és nagyravágyó kijelentésnek tűnhet, de végigolvasva a 

programot, valamint a résztvevők listáját, nagyon is helyénvaló. A Four 

Points by Sheraton Kecskemét Hotel & Konferenciaközpont impozáns 

és méltó helyszínt biztosított a nemzetközi konferenciának. A szervezés 

kimagasló, profi színvonalú és vendégközpontú volt, ami különösen meg-

határozó egy nemzetközi esemény szervezésében és lebonyolításában. 

Nem túlzás kijelenteni, hogy ezzel a kezdeményezéssel remélhetőleg 

új hagyomány veszi kezdetét hazánkban, ami táptalajt ad a következő 

években megrendezésre kerülő konferenciáknak, erősítve ezzel az ipar-

ági összetartást. 

Az építőipari szereplők egyre jobban felismerik azt az elfeledett tényt, 

hogy a tervezés és kivitelezés nem két különálló, egymással szembenálló 

ipari résztvevő, hanem egymást segítő és támogató egysége a megva-

lósításnak. Egyre több hazai példát látunk arra, hogy kölcsönös támo-

gatást adva újabb, gazdaságosabb és innovatívabb megoldások jönnek 

létre. A kialakult új szemlélettel és kivitelezői támogatással a szerke-

zettervezői szakma újabb fényes sikereket érhet el, mely így döntően 

világszínvonalúvá emeli a magyar építőipari szakmát. 

A szakmai problémákat célszerű két részre bontani, hogy ténylege-

sen a fókuszba lehessen azokat helyezni. Az első és legfontosabb a már 

egyre többször kimondott probléma: a kommunikáció és a szoros együtt-

működés hiánya. A kivitelezési ipari (helyszíni és üzemi) sajátosságok és 

gazdaságos megvalósíthatóság fortélyai kis mértékben, vagy egyálta-

lán nem ismertek a tervezői körben, ami olykor nagyon megnehezíti a 

tervekben foglalt megoldások kivitelezését. A tervezés egészen korai, 

koncepcionális fázisában is szem előtt kell tartani a megvalósíthatóság 

lehetőségeit, ez alapján döntést hozva egyes, designt érintő kérdésekben 

is. Egy kölcsönösen jól átgondolt szakkivitelezői konzultációval végzett 

tervezés végeredményben egy gazdaságos, időben hatékony és magas 

minőségű kivitelezést eredményez. A közös szinergia megteremtéséhez 

minden szakmai szereplőnek kölcsönös alázatos tanulásra, tapasztalatra 

van szüksége a másiktól.

A konferencia keretein belül bemutatkoztak külföldi nagy múlttal és 

elismeréssel rendelkező mérnök kollégák, akik rávilágítottak arra a tény-

re, hogy a jelen hazai tervezői eljárások és gyakorlatok 10–15 év lemara-

dásban vannak. Ettől azonban nem megijednünk, hanem tanulnunk kell. 

Már az is tisztán látszik, hogy több tervező iroda ipari támogatással ezt 

a hátrányt rövid időn belül képes lesz felszámolni. Több hazai projekt 

tervezése és kivitelezése már az új, integrált szemléletnek megfelelően 

készül, aminek eredményei már korántsem sorolhatók a másfél évtizedes 

lemaradás intervallumába, sőt ez a tendencia egyre nagyobb javulást 

mutat. Az egyik legjobb példa volt a hazai előadok által ismertetett Pus-

kás Ferenc Stadion projektben előkerülő problémákra adott permanens 

mérnöki megoldások, melyek folyamatosan szem előtt tartották az épí-

tészeti üzenetet és víziót. 

Kérdés, hogy utat tud-e törni egy átfogó szemléletbeli váltás (praxis-

ban és oktatásban egyaránt), amely a szerkezeteket pusztán méretező 

szemlélet mellett a kreativitást is fontosnak tartja. A szakmai hozzáállás-

ban ez még várat magára. Nem a pusztán méretező szemlélettel vagy a 

kreativitás fontosságnak kérdésével van gond, hanem inkább azzal, hogy 

ezek az igények nem a megfelelő időpontban és helyen találkoznak. A 

közös, integrált, innovatív előkészítés legtöbbször hiányzik, mivel egy 

rosszul beidegződött hierarchikus, egymást követő, lineáris rendszerben 

próbáljuk azt végrehajtani. A projektek szereplői sokszor nem látnak túl 

saját érdekeltségi körükön, amivel gyakorlatilag megfojtják az innováció 

és kreativitás lehetőségét. itt felmerülhet a kérdés, hogy kellően fel van-

nak-e készítve projekt szereplői. Ez a kérdés természetesen egy kétélű, 

ha az oktatás hiányosságaiban keressük a választ. Az oktatásnak az a 

szerepe, hogy a logika, problémamegoldás képességeivel megalapozza 

a tudást, a hozzáállást, a szabad kreativitást. Nem feladata a tapasztalat 

„megtanítása”, csakis a megoldás keresés iránti vágy megalapozása. 

A többi már a „keresőn” múlik. Most a nagy beruházások, fejlesztések 

Fotó: ideA ConFerenCe
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idejében az iskola után meg kell tanulnunk változni, és újra tanulni. Az 

integrált tervezést, az egymástól való tanulást.

A konferencia második napján az oktatásban és kutatásban résztve-

vő magyar elit kapott főszerepet. Nem kétséges, hogy az általuk bemuta-

tott és elvégzett munka világszínvonalú. Természetesen a megvalósított 

munkák adaptálódása a mérnöki gyakorlatba hosszú folyamat, de ezen 

eredmények előreviszik a tervezési folyamatokat.

Összegezve: a szerkezettervezés és kreativitás összhangja már nem jö-

vőbeli cél, hanem a jelen. Szűk körben már hazánkban is egyre több pozitív 

példát mutathatunk fel. Az, hogy ez a szemlélet újra kiterjedt és elfogadott 

legyen, idő szükséges, de az irány és az út létezik, a szemlélet jelen van. 

  Ha a mai fiatalok elé állítható kortárs példaképekben gondolkodunk, 

olyan nagy hatású tervezőkben, mint amilyet az előző két generáció szá-

mára Otto Frei, Pierre Luigi Nervi, Eduardo Torroja, Felix Candela vagy 

Heinz isler jelentett, nem egyszerű a helyzet, mivel a mérnöki szakma 

sokszereplős lett. Említhetném a Foster and Partners vagy Calatrava ne-

vét, de sokkal fontosabbnak tartom a „közvetlen” mesterek jelenlétét a 

fiatalok mellett, akár az egyetemen, akár kezdeti munkahelyükön. Olyan 

hiteles mérnököket, akik saját gondolkodásmódjukkal, problémamegoldási 

vágyukkal, lelkesedésükkel „megfertőzik” a fiatalokat, akik így a problémát 

nem pejoratív értelmű szónak, hanem kihívásnak és a siker lehetőségnek 

fogják fel, megértve a többi szereplővel való közös munka szinergiáját. 

 Az iDEA konferencián előadó Klaus Bollinger joggal sorolható a mai 

kortárs példaképek közé. Előadását egy nagyjából 30 évre terjedő idővo-

nal (1996–2025) áttekintésével kezdte, amivel egy rövid jövőképet kívánt 

felvázolni. A hitelesség jegyében, a megvalósult projekteken felmerült 

problémákra adott válaszokon keresztül mutatta be az elméleti és gya-

korló mérnöki tudomány fejlődését. Az Ufa Palast (Drezda, 1996–1998) 

szerkezettől kezdve a BMW-Welt (München, 2001–2007) és a Musée des 

confluences-on (Lyon, 2001–2014) keresztül a The Twist Budapest City 

CreATive experTiSe
idea conFerence 2018, kecskemét, 8th-9th march, 2018

The name IDeA chosen for the conference held in Kecskemét is a true 

reflection of the spirituality and the values it has chosen. The key words 

to be taken into consideration are the ones making up the letters of the 

abbreviation (Innovation, Design, engineering, Architecture) as it ambitions 

to improve the anomalies owing to the dual character of architecture, 

engineering and design. Its primary message is an innovative approach to 

design-architecture and engineering, the creation of natural co-operation. 

One of the prioritized goals of this conference is to reduce the distance be-

tween the participants of this industry and to strengthen their joint synergy. 

Towerig (Budapest, 2017) bepillantást kaphattunk az integrált szerkezet-

tervezési mérnöki gondolkodás fejlődésébe. A projektek jól példázták a 

szereplők közötti együttgondolkodás előremozdító hatását. A természet 

ihlette formák és koncepciók olyan kihívások elé állították a mérnökö-

ket, melyek nem hétköznapi megoldást, tervezési hozzáállást kívántak. A 

mérnökök olyan új szerkezet optimáló módszereket dolgoztak ki, melyek 

már képesek voltak követni a természet által kínált leggazdaságosabb 

tartószerkezeti megoldásokat. A számítástechnika és a tervezési mód-

szerek fejlődésével ezek a programok egyre magasabb szintű tervezést 

tudtak és tudnak elvégezni, már-már úgy tűnhet, mintha intuícióval bíró 

szoftverek lennének. Legszemléletesebb ilyen szerkezeti rendszerek az 

úgynevezett „free form”, vagy szabadformájúként is emlegetett tartószer-

kezeti konstrukciók, mint például a Bollinger által is ismertetett Busan 

Cinema Center (Puszan, 2006–2012) megoldása, mely kétrétegű, impo-

záns méretekkel és formai kialakítással bíró acélszerkezeti térlefedés. Az 

előadás további részében bemutatta a rolex Learning Center (Lausanne, 

2005–2010) kétszer görbült vasbeton héjszerkezetét. Az épület térle-

fedését tartó vasbeton héj több helyen nagyméretű áttöréseket foglal 

magába. A szerkezethez egyedileg tervezett nagytáblás állítható zsalu-

rendszer készült a főirányokban elhelyezett 25–32 vasátmérőkkel. Az így 

kialakított héjszerkezetre került rá a geometriát követő acélszerkezet. Az 

összképet szemlélve egy minimál, kompakt koncepciójú impozáns épület 

valósult meg. 

A Skylink, Flughafen (Frankfurt, 2009–2011), az Active Energy Buil-

ding (Vaduz, 2010–2017) és a Hyundai Motorstudio goyang (Szöul, 

2012–2017) projekteken keresztül bemutatásra került a parametrikus 

tervezés magas szintű alkalmazása. A geometriai modellezés ma már 

összekapcsolódott a mérnöki tervező szoftverekkel, a fejlett kommuni-

kációnak és az optimálási módszerek számítástechnikai implementáci-

ójának köszönhetően. A generatív programok több száz vagy akár ezer 

többváltozós függvény kiszámítását elvégezve találják meg az ideális 

geometriai formát, a megkívánt formai peremfeltételek betartása mellett. 

A megszokott formák parametrikus irányítása mellett létrehozhatók olyan 

új formák, szerkezetek is, amelyeket a szokásos eszköztárral lehetetlen 

megrajzolni. A tartószerkezeti rácsozások nem a klasszikus geometria 

kiosztásokat követik, hanem a természet mintáját követve minimalizálják 

a felhasznált anyagokat, költségeket és maximalizálják a szerkezeti ki-

használtságokat. A generatív építészet és szerkezettervezés, a biomimik-

ri lehetőségei folyamatos kihívásokat, megújulási irányokat és lehetséges 

megoldásokat mutatnak a mérnökök számára. Teljes bizonyosságot nyert 

továbbá, hogy az integrált rendszerek milyen új lehetőséget adnak, és 

milyen jövőbe vezető utat képeznek az építőipar számára. A konferenci-

án elhangzott prezentáció továbbá azt is megmutatta, hogy az építőipari 

szereplőket egy nagy egységként kell kezelni, és nem a szereplők által 

alkotott egységek halmazaként.

bMw welt, MünChen, tervezők: Coop hiMMelb(l)Au

A MuSée deS ConFluenCeS térgeoMetriAi Modellje, tervezők: Coop hiMMelb(l)Au
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mAgAsABBrA A tetőt
10. BuDApesti építészeti filmnApok, tolDi mozi, 2018. 03. 08. – 11.

szöveg text: götz eszter     fotók photos: kék

A Kortárs Építészeti Központ immár tizedik éve rendezi meg 
áprilisban az Építészeti Filmnapokat, évről évre egyre szé-
lesebb közönséggel. A filmnapok az idén is sokféle, több 
irányban átgondolható tanulságokat kínált. Ezek között talán 
a legfontosabb, hogy – noha a jelenlegi hazai közmédiából 
szinte teljesen hiányzik az építészeti témájú dokumentumfilm 
műfaja – valójában nagy igény van rá.

Nem csupán a szakma érdeklődik iránta, hanem azok is, akik a jelen-

ről, az éppen zajló folyamatokról átfogó képet szeretnének kapni. Az 

építészet ugyanis, mint a közösséget szolgáló alkalmazott művészet, 

meglehetős precizitással leképezi a jövőhöz vezető utat ugyanúgy, mint 

a múlttal való kapcsolatot. A Filmnapok másik nagy tapasztalata az épí-

tészet határozott pozícióváltásához kapcsolódik, párhuzamos azzal a 

jelenséggel, hogy világszerte gyakorlatilag naponta sok tízezer fővel gya-

rapodik a városokban, sőt nagyvárosokban élők száma, és ugyanilyen 

tempóban csökken a természet uralta terület nagysága. Ezáltal az épített 

környezet szerepe egyre dominánsabbá válik, és egy sor társadalmi, jogi, 

esztétikai, életvezetési, közösségdinamikai aspektussal kerül a korábbi-

nál sokkal szorosabb kapcsolatba, ami az itt bemutatott filmeken évről 

évre egyre markánsabban megnyilvánul.

Az építészeti Filmnapok kínálata – az előző évekhez hasonlóan – az 

idén is sokkal távolabb tekintett a kortárs építészet vagy a műemlékőrzés 

aktuális helyzeténél. Valós társadalmi-gazdasági makrofolyamatok rajzo-

lódnak ki a gyakran személyes hangú, mikrotörténetekből komponált do-

kumentumfilmekben a kínai gigaberuházásokról, az afrikai országokban 

elindult fejlesztésekről, a dán, spanyol, román, angol, kínai, ecuadori, 

olasz városok működéséről, városi emberek életéről és kilátásairól. Szó-

ba kerül minden, ami igazán izgalmas: hatalom és építészet, építészet és 

ember, tér és ember, jog és üzlet, múlt és jelen, álmok és vágyak konf-

liktusai, az otthonteremtéstől az otthontalanságig, a legváltozatosabb 

élethelyzetek tükrében.

Ahogyan a fesztivál rendezői maguk is felhívták a figyelmet, az in-

dulás óta eltelt évtizedben az építészeti film  jelentős változáson ment 

keresztül. A sztárépítészek műhelytitkaiba való bepillantás, az építészeti 

kérdések mellett egyre határozottabb vonulatot alkotnak azok a filmek, 

amelyek a városi térhasználattal foglalkoznak, amelyekben az építészet 

nem mint tett, hanem mint körülmény, adottság, viszonyulást igénylő 

közeg szerepel. Paul Sng mozija (Megfosztás, 2017) a szociális bérlaká-

sokkal való lakosságcsere üzleti trükkjeibe pillant bele, Patrick Steel és 

David reeve (Larry és Janet kiköltöznek, 2013) egy önkormányzati fej-

lesztés miatt kiköltözésre kényszerített házaspár dilemmáival szembesít. 

Petruț Călinescu (Büszkeség és beton, 2013) azt az ellentmondásos, de 

gyorsan ható folyamatot mutatja fel, amely a külföldön dolgozó román 

állampolgárok hazaküldött pénzéből kivagyi versengés terepévé teszi a 

falusi főutcákat, végérvényesen megszüntetve a települések képét. Hans 

Christian Post (Kié a város?, 2017) Berlin átalakulásairól kérdez városla-

kókat és építészeket, összevetve a korábbi, férfiak uralta városfejleszté-

sekkel a mai, nőiesebb logikát követő, rugalmas és nyitottabb irányt. A 

berlini változások drámaibb vonulatát Andreas Wilcke filmje tárja elénk 

(A zsákmányul ejtett város, 2015). Bukarest központjának, a Matache 

városrésznek lerombolását Dragoș Lumpan filmje (Matache – Berzei-

Buzești, 2016) fogalmazza meg. Kiszolgáltatottság és a múlt eltűnése, a 

kötődések széthullása kíséri a városok átalakulását, új szociális és szo-

ciálpszichológiai problémák egész sorát hívva életre. Finomabb húrokon 

játszott Žanete Skarule filmje (A repülő szerzetesek temploma, 2017), aki 

egy fiatal lett építész Kínába tervezett különleges temploma kapcsán 

a keleti és a nyugati gondolkodásmódot kevés szöveggel, csodálatos 

képköltészetben szembesíti, és ismét láthattuk Andreas Pichler néhány 

éve nagy sikerrel bemutatott 2012-es Velence-szindróma című moziját, 

amely szívszorító pontossággal ábrázolja a turizmus megszállása alatti 

Velence saját életlehetőségeinek visszaszorulását.

A program két kuriózuma egy-egy nőhöz kötődött. Matt Tyrnauer 

az 1961-ben megjelent és a modern városfejlesztés irányait radikáli-

san megváltoztató A nagy amerikai városok élete és halála című könyv 

szerzőjének, jane jacobsnak az életművét dolgozta fel (Jane polgár – 

csata a városért, 2017), aki a üzleti érdekek uralta ingatlanfejlesztéseket 

szembesítette a polgárok igényeivel, a mikrokörnyezet fontosságával, 

a közösségek hálózatának működési mechanizmusával. Pau Faus mo-

zija (Adát polgármesternek, 2016) a civil szóvivőből Barcelona első női 

polgármesterévé lett  Ada Colau egy éves karrierjét követi végig,  Colau 

videónaplójának részleteivel. Egy önálló blokk filmjei a közép- és ke-

let-európai, egykori szocialista országok terhes építészeti örökségének 

egy-egy részletét mérték fel, az elárvult novgorodi színház-szörnytől 

(A novgorodi űrhajó, 2016) a lengyel lakótelepeken (Bloki, 2016) át a 

Togliatti néven alig három év alatt felhúzott, Volga-menti szovjet gyár-

városig, ahol az egész keleti blokkban használt Lada autók készültek 

(Togliatti(grád), 2016). Két film Kína gigaberuházásainak hátterét jelení-

tette meg, egy tízmilliós kínai nagyvárosban (Álombirodalom, 2016) és 

réSzlet A MegAStruktúrák C. FilMből
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Etiópiában (Addisz-Abeba, Kína új virága, 2016) – mindkettő személyes 

történeteken keresztül, rendkívüli érzékenységgel ábrázolva a nagy épí-

tési boom kipukkadása után, de továbbra is a fejlesztések igézetében 

illetve árnyékában kialakuló, legfrissebb tendenciákat.

Az idei fesztivál sem maradt nagy nevek nélkül. 2016-ban forgatta 

Tomas Koolhaas az apjáról, rem Koolhaasról azt a filmet, amelyik szinte 

belülről közvetíti az építész gondolkodási módját, és azt hozzáilleszti a 

Koolhaas terveinek megvalósulásával járó gyakorlati kérdésekhez. A kép-

zőművész-designer-zenész-filmrendező, Kaspar Astrup Schröder a dán 

Big építésziroda vezetőjéről, Bjarke ingelsről készített filmet. és ezúttal 

is több rövidfilm szerepelt a műsoron, többek között az idei Velencei 

MOve THe rOOF HiGHer up
10th Budapest architecture Films days
toldi cinema, 08.03-11.03. 2018

The contemporary Architecture centre hosts the Architecture Film Days 

for the tenth time this April with an ever widening audience year by year. 

The programme offers lessons proving useful thoughts and food for 

thought from several aspects. The number of people living in towns and 

cities increases worldwide by tens of thousands day by day, which means 

that the genuinely natural areas decrease with the same speed. As a re-

sult, man-made environment tends to be more and more dominant, and 

gets into contact with a large number of social, legal, aesthetic, life-style 

maanging, community dinamics aspects much closer than before. Year by 

year, this tendency is clearly reflected in the films presented here.

építészeti Biennálé magyar kiállítását bemutató, a VaLyo által készített 

mozi (szabihíd, 2018). újdonság az építőmunkások korábban alig észlelt 

világának megjelenése két film közvetítésével (Amit mi alkottunk, 2016, 

illetve A cement íze, 2017). 

Ami fájón hiányzott, az a magyar filmek részvétele: az említett sza-

bihíd, illetve Máté Albert és  Potyondi gergő 2016-os rövidfilmje mellett 

csupán a Lechner Tudásközpont archívumából válogatott kisebb anyag 

szerepelt – holott témát bőven kínál a hazai építészet, akár a lakáshely-

zetről, akár az ellentmondásos tervekről és beruházásokról, a közterek-

hez való jogról, vagy a városok, települések összképének átalakulásáról 

van szó. A remekül válogatott nemzetközi anyag sorra hívta (volna) elő a 

párhuzamos hazai jelenségek filmre vitelét. érdemes lenne átgondolni, 

vajon mi okozza a magyarországi építészeti film lappangását.

réSzlet A jAne polgár C. FilMből

mérhető minőség
interjú Berke BélA sVájci építésszel

szöveg text: pém ilDikó (BorD építész stúDió)

2017 elején találkoztunk először, amikor a BORD Építész 
Stúdióval Zürichben jártunk. Azóta szoros munkakapcsolat 
alakult ki a két cég között. Berke Béla épületeit tudatos, erő-
sen funkcionális alapokon nyugvó, geometrikus formavilág 
jellemzi. A tervezői gyakorlattól idén visszavonuló építészt 
életéről és építészeti hitvallásáról kérdeztem.

magyarországról származó svájci építész vagy, de pontosan honnan 

is indultál? 

1955-ban születtem, Zalaegerszegen. Anyai ágon pedagógus, apai ágon 

kereskedő családból származom. Szüleim a MAOrT-nál, Magyar-Ameri-

kai Olajipari rt.-nél dolgoztak a második világháború előtt. Két nővérem 

van, én terven kívül jöttem a világra. Pályát szabadon választhattam, 

csak a pedagógus szakma volt tiltott, mondván, az hálátlan foglalkozás. 

Kémia-fizika szakon végeztem a gimnáziumot és kezdetben csillagász 

akartam lenni. Kulin györgy és róka gedeon csillagvilágában éltem. 

Később a városrendezés, várostervezés, mint az együttélés elemeinek 

olvasztótengelye foglalkoztatott. Így kezdtem el városépítést tanulni az 

Ybl Miklós Főiskolán. Sajnos a szocializmus idején a várostervezés a 

politika terepe volt, és kissé csalódtam benne.

hogyan kerültél Zürichbe?

Már fiatalon erősen pacifista világnézetet vallottam. Háborúellenes állás-

pontomhoz híven nem állhattam katonának. Közel állt hozzám Marx filozó-

fiája, benne láttam egy fejlettebb együttélési formának a megvalósulását, 

és nagy hatással volt rám Bertolt Brecht is. Akkoriban olvastam egy gon-

dolatot, amely úgy kezdődik, képzeld el, hogy háború van és senki nem 

megy el... Ebben láttam összefoglalva erőszakmentes világnézetemet. 

 Elveim minden következményeit vállalni kívántam, de végül mégsem 

így lett. Bevallom, a könnyebb utat választottam. Így kerültem Svájcba. 
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Amikor svájci állampolgár lettem, persze újra problémák adódtak béke 

központú gondolkodásomból, de szerencsére itt egy adott összeg fejé-

ben megválthattam a kötelező katonaságot. Így elmondhatom, soha nem 

kellett fegyvert fognom, soha nem voltam katona.

Beszéltél egyáltalán németül?

Egy szót sem. A nővérem itt élt, ők fogadtak be. Sok segítséget kap-

tam, így hamar sikerült beilleszkednem. Május 1-én érkeztem meg, és 

szeptember 1-én már dolgoztam, sőt építészként kaptam munkát. Lu-

zernben töltöttem másfél évet, majd sikerült elhelyezkednem rudolf és 

Esther guyer-nél Zürichben. Ez egy 30 fős, nagy iroda volt, ahol sokat 

tanultam, sok pályázatot rajzoltam, nagy munkákban vettem részt. Sokat 

köszönhetek az „öreg” guyernek, hiszen az ő támogatásával kerültem 

az ETH-ra is, ahol másfél évet tanultam. 

mikor döntöttél úgy, hogy saját irodát nyitsz? hogyan indult? 

Négy éve dolgoztam a guyer irodában, amikor úgy határoztam, önállóan 

folytatom. Eleinte nem voltak konkrét munkáim, bedolgoztam különböző 

építészirodáknak. Elégedettek voltak velem, ezért mindig sok megbízá-

som volt. Aztán hamarosan saját munkáim is lettek.

magyar származásod jelentett-e egyedi látásmódot a svájci környezetben? 

Teljes képet látni csak az tud, akinek kívülállóként szabad rálátása van 

a dolgokra, ez esetben egy társadalomra egy nemzetre. Tehát igen, azt 

gondolom, hogy a külső pozíció mindenképp előny volt.

Kik azok az építész gondolkodók, akik hatással voltak rád?

Az egyetemen eltöltött idő alatt leginkább a tervezéselmélet és a város-

tervezés érdekelt. Az ETH-n egy világ nyílt ki előttem. Amit addig tudtam 

az építészettörténetről, az mind a görög-római építészeti kultúrán alapult. 

Nem ismertem a modern és kortárs építészeket és elméleteiket. Luigi Snoz-

zi előadásait meghallgatni bárhová elutaztam, példaképemnek tekintettem. 

építész körökben a szituáció, az illeszkedés világbajnokának neveztük. 

rendkívül élveztem rene Furer „Architekturteorie” előadásait a Hoesli Tan-

széken, amely egy egész generáció építészeire hatással voltak, gondolok 

itt roger Diener, Annette gigon, Mike guyer és Marc Angelil építészekre. 

 Ebben az időben alakítottam ki saját ars poeticámat, vagyis ahogy én 

dolgozom. Az elmélet alapvetően a neoracionalizmus elvén alapul. rövi-

den összefoglalva, az építész feladata szerintem az adott helyzethez és a 

megadott keretekhez legjobban illeszkedő, általános érvényű megoldást 

megtalálni. Ugyanakkor el kell határolódnia a klisé minden formájától. 

Ezen tervezési koncepció mentén nem szobrok, egyedi, harsány alko-

tások születnek. itt nem Beethoven üstdobjáról, hanem Mozart fuvolá-

járól van szó. Ez egyfajta elemző módszer, ami logikus következtetések 

sorozatából áll. E szerint elméletileg lehetséges lenne, hogy ugyanazon 

feltételek mellett ugyanaz az épület akár többször is megszülethessen. 

Természetesen nincs az a helyzet, hogy a feltételek ugyanazok lennének. 

Ebből következik, hogy két ugyanolyan épület sem létezhet. A fent emlí-

tettek jelentősége különösen a városépítészetben nagy, ahol az építészt 

rendkívül nagy felelősség és kötelezettség terheli a tekintetben, hogy a 

legélhetőbb struktúrát hozza létre. Később, kisebb léptékben „önmeg-

valósítani” persze lehetséges, de természetesen csak konzekvensen.

Beszélnél az építész felelősségéről?

A felelősségtudat minden téren fontos szerepet játszik az életemben. Svájc-

ban egyébként az egyéni felelősségvállalás, az „Eigenverantwortung” az 

egyik jól ismert és alapvető jellemzője a társadalomnak. Magunk oldjuk meg 

a problémáinkat, tudatában vagyunk annak, hogy felelősséggel tartozunk 

saját magunkért és cselekedeteinkért. Tekintettel vagyunk egymásra és kör-

nyezetünkre, közvetlenül és tágabb értelemben is. Ez nekem is új volt és meg 

kellett tanulnom, hiszen a szocializmusban sok mindent készen kaptunk. 

 A társadalmi szintű felelősségvállalás egyfajta küldetés volt számom-

ra. Egy időben aktívan politizáltam, 2004–2005-ben alapító tagja voltam 

a grünliberale pártnak. 10 évig voltam választott bíró a Baurekursgericht 

des Kantos Zürich intézményében. Emellett mindig fontosnak éreztem, 

hogy segítsem azokat az embertáraimat, akik rá vannak szorulva. Önkén-

tesen segítettem sérült embereket ellátó intézményben, és alkalmaztam 

kezelés alatt álló, drogfüggő építészeket is. Az építész technikusok ok-

tatásában is részt veszünk, valamint a BME és az ETH építész karáról is 

rendszeresen fogadtunk gyakornokokat.

Vallásosnak tartod magad?

A vallás kérdését nehéz kikerülni. Aki azt mondja, ateista, az is hisz 

abban, hogy nincs miben hinni. A kérdés, hogy vallásos vagy-e, nem ér-

telmezhető számomra, mivel ez egy antropológiai konstans, ez az emberi 

faj „dizájnja”. Egyébként eredendően evangélikus vagyok, még hitoktató 

is voltam a helyi vasárnapi iskolában. Ám mégis azt gondolom, a hit 

mindenkiben benne van, nem különböztetek meg vallási csoportokat. A 

választ egy nagyobb keretben látom.

hogyan kezdesz neki egy új projektnek?

Snozzi elgondolását alapul véve, először is meghatározom, melyek a 

keretek, megismerem a helyszínt, a környezetet, a programot és a vo-

natkozó szabályozást. Az elemzés során kiderül, mi az, ami hiányzik, 

vagy melyek azok a tényezők, amelyeket ki lehet, vagy ki kell emelni. Ez 

a világ legszebb munkája, mikor csupán egy üres fehér papírod van... A 

semmiből valamit csinálni: ez már több, mint alkotás. Az elemzés ered-

ményeképp megszületnek a lehetséges megoldások, amelyek közül a 

legoptimálisabbat kell kiszűrnünk. Ez egyfajta redukció, egyszerűsítés, 

logikus döntések sora. A sok kis részletből a lehető legegyszerűbb és 

legteljesebb egészet kell megalkotni.

Mi magunk is így működünk: az eléggé hézagos benyomásokból, 

amit a világról kapunk, mégis egy egész képet alkotunk. Amikor valamit 

megnézünk, az információknak csupán kis része jut el hozzánk, még-

sincs hiányérzetünk, agyunk kiegészíti a hiányos tartalmat. Ez különben 

a tudat egyik lehetséges definíciója is.

A kötöttségekkel és korlátokkal való tervezés szerintem magasan 

a legszebb tevékenység. Az alapvető, az elemi tehát nem más, mint a 

redukció extrém formája. Terveztem már ilyen házat, amelyet egyébként 

„deux-chevaux”-háznak hívok, a Citroen2CV-re utalva. Szerintem ez egy 

találó kifejezés, mert a probléma megoldása itt is az abszolút minimum-

ra, a legfontosabbakra van redukálva.

reForMátuS teMploM terve, bonStetten
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melyek azok a szempontok, amelyek leginkább fontosak számodra a 

tervezés során?

Mindig érdekelt a természettudományok és a filozófia. Tanultam ökoló-

giát, színdinamikát, különösen a Corbusier-színek érdekeltek. Munkám 

során azt kutattam, hogyan lehet maximális minőséget elérni az építé-

szetben, hogy az épített környezet hogyan befolyásolja egészségünket 

és életminőségünket. Ezt a területet mi „Baubiologie”-nak nevezzük és 

ebben a témában készítettem is egy tanulmányt Quantifizerung einer 

Qualität Messbarkeit der Baubiologie (A minőség mérhetőségének meg-

határozása az építésbiológiában) címmel. Ebből lett aztán az ÖQ „Öko-

logische intelligenz”, az iQ analógiájára. Ez egyfajta minősítési rendszer, 

amelynek segítségével az épületek értékelhetők, kategóriákba sorolha-

tók, aszerint, hogy milyen hatással vannak az emberi életminőségre. 

Főként lakóépületeket, társasházakat terveztél. Vannak-e olyan elvek, 

amelyeket itt különösen kiemelnél?

A lakáspszichológia, a „Wohnpsychologie” elveinek ismerete elengedhe-

tetlen a lakóépülettervezésben. gondolj bele, több százezer éven keresz-

tül ültünk a tűz körül a vadonban, ehhez képest csupán tízezer éve lakunk 

mesterséges környezetben. Figyeljük meg, ahogyan a kisgyerek első jó 

néhány évében a konyha és annak szűk környezete körül éli életét, eszik, 

játszik, írja a házi feladatát. Ez is bizonyítja, hogy életünk meghatározója 

mind a mai napig a tűz, a konyha, az étkezés. Szociológiai tanulmányok 

bizonyítják, hogy ha egy közösség nem együtt étkezik, az előbb-utóbb 

felbomlik. Az étkezés és azok terei ma is az emberi közösségek alapvető 

szervező erői. Ezen a példán keresztül is látható, az építész feladata 

hatalmas. A mi felelősségünk, hogy a tereket úgy formáljuk, hogy azok 

építsék közösségeinket. A tét nagy: ha nem sikerül, egy családi élet har-

móniája, egy közösség bomlik fel és igenis, akkor mi leszünk a hibásak. 

Van-e olyan kedvenc épületed, ahol mindent meg tudtál valósítani, 

amit szerettél?

A Hausacher projekt mostanában fog elkészülni. Ez egy négy lakásos 

társasház Feldmeilenben, ahol egy kísérletet tettem arra, hogy meg le-

het-e szerkeszteni egy teljes épületet, nemcsak a tömeget, hanem min-

den építészeti részleteket, az aranymetszés szabályait követve. Sikerült 

megvalósítani... jó munka volt, szívesen csináltuk.

a tárgyalóban ülünk, mögöttem a táblán egy skicc látható. mit ábrázol? 

Kutatásaim során mindig kerestem a tökéletes helyet. Van egy elképzelé-

sem egy bizonyos helyről, egyfajta ember alkotta erőtérről, ahol sokszoro-

san pihentetőbb az alvás, mint általában. Ez egy speciális tér, ahol adott 

a szerkezet, adottak a belső térarányok, szabályozott a megvilágítás és a 

szellőzés, meghatározott a felhasználandó anyagok skálája, a felületek, 

színek, stb. A sci-fik nyelvén ez egyfajta „időlyuk”, ahol időt lehet nyerni.  

Építészirodád a Berke architekten ag. rengeteg munkán dolgoztál, 

épületeid valósultak meg. mégsem látom őket dokumentálva, vagy a 

sajtóban. miért?

A munkáimat soha nem dokumentáltam. Az volt az elképzelésem, hogy 

a múlt folyamatosan változik a jelenben és jövőben, nem lehet bebeto-

nozni, különben azzal a haladás útjába állunk. Az emberi fejlődéshez is 

hozzátartozik, hogy múltunk velünk együtt fejlődik. Soha nem is fényké-

peztem. Ez alól kivétel a camera obscura, vagyis lyukkamera. Ez a lencse 

nélküli kamera képes arra, hogy a mozgást, a pillanatnyi dolgokat kiszűr-

ve csakis a dolgok lényeget örökítse meg. Így elvont, expresszív képek 

készíthetők, s ez a fotózás egyetlen formája, amit el tudok fogadni. 

gyakran látogatsz haza. mi az, ami magyarországhoz képest svájcban 

jelentősen más?

Az emberi kapcsolatok kultúrája egészen fejlett Svájcban. Ha valakinek 

nem ugyanaz a véleménye, mint neked, akkor is természetes, hogy azt 

feltételezed, jót akar. Bár különbözőek a nézeteink, a jó ügy érdekében 

képesek vagyunk az összefogásra. Ez a fajta gondolkodás a mindennapi 

munkában sőt még a politikában is jelen van.

Van-e kedvenc helyed Zürichben, egy tér, egy sarok, egy park, ahol 

szívesen időzöl, ahol fel tudsz töltődni?

Van egy park itt a közelben, rózsakertnek hívják. Egy református templom, 

a Neumünster Kirche kertje, hatalmas fákkal. rengeteg időt töltöttem itt. 

MeASurAble QuAliTy
an interview with Béla Berke, swiss architect

Béla Berke, a theoretician architect, whose life and works are basically de-

fined by his sense of responsibility to society, has excellent achievements 

as the former chairman of Baubioswiss and the founder of ÖQ qualifica-

tion system in making the impact of human beings on the environment 

measurable. Buildings by Béla Berke feature geometric forms based on 

deliberate, highly functional foundations. In the interview he tells us about 

his career, architectural philosophy, experinces in switzerland and the 

responsibility of architecture.

irodA- éS tárSASház terve, riChterSwil
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moDernizáció és trADíció 
Az inDiAi himAlájáBAn

lADAkh megújulásA

szöveg text: BAgi BorBálA     fotók photos:  BAgi BorBálA, óDry szilViA

Az Észak-Indiában fekvő Dzsammu és Kasmír államába nyú-
lik át a Himalája nyugati hegyvonulata, ami India sokszínűsé-
gét gazdagítja, és amellyel egy teljesen új arcát mutatja meg. 
Az Indus és a Zanszkár völgyében elhelyezkedő Ladakh en-
nek az államnak az egyik fő területe. Nem csak klímájában, 
hanem kultúrájában is különbözik India többi részétől.

Ez a vidék a Föld legextrémebb körülmények között lakott területeinek 

egyike. Átlag 3800 méter magasan fekszenek a települések, három hó-

napig tart a sivatagi klímájú, csapadékszegény nyár, amit kilenc hónap 

kemény tél követ, -30 C° átlaghőmérséklettel. ilyenkor Zanszkár völgyét 

a hó teljesen elzárja a külvilágtól, csak a befagyott folyón keresztül lehet 

közlekedni. Ladakh – más néven a „magas hágók földje” – a selyemút 

fontos kereskedelmi állomása volt. Kereskedelmi szerepe india 1948-

ban történt önállósodásával, majd Tibet Kína általi elfoglalásával erősen 

csökkent. 1962-ben a határok lezárultak, majd Pakisztán és Kína kettős 

fenyegetése miatt a belső határok is. Tibettől elszakítva Ladakh távoli 

határvidékké vált, amit az elzártság évtizedei követtek. Ez idő alatt gaz-

daságilag teljesen önfenntartóvá vált, lakossága főként mezőgazdaság-

ból élt, juhokat és jakokat tartott.

Az elszigeteltség miatt Ladakh az egyik utolsó régió, ahol a hagyo-

mányos tibeti kultúra és építészet eredeti formájában maradt fenn. La-

kóinak többsége tibeti, a tibeti buddhizmus tanításai szerint él, s éppen 

ezért a területet szokás Nyugat-Tibetnek vagy Kis-Tibetnek is nevezni. 

A közvélekedés szerint itt maradt meg igazán az ősi tibeti kultúra, és a 

vallási hagyományok ápolása is erősebb itt, mint a kínai befolyás alatt 

álló Tibetben. A területet 1974-ben nyitották meg a turisták számára, 

ekkortól kezdve hatalmas változások, nagyszabású fejlesztések indul-

tak. A gazdasági és technikai változások olyan ütemben kezdték elérni 

a helyieket, hogy gyakorlatilag egy-két generáció alatt kellett eljutniuk a 

készpénzt szinte teljesen nélkülöző gazdálkodástól a modern turizmus 

és távközlés világáig.

A változással beözönlöttek a völgybe a modern világ nem lebom-

ló termékei, területidegen szokásai, új építési technológiái, olcsó, de 

nem környezetbarát anyagai. Erre Ladakh települései még nem álltak 

készen, nem alakult ki fokozatosan sem a hulladékkultúra, sem az örök-

ségvédelem szemlélete. A tíz éven át ellenőrizetlenül folyó szennyezés 

és rombolás a régió tradícióit, kultúráját, a törékeny természeti környezet 

egyensúlyát fenyegette, veszélybe került mindaz, ami Ladakh alapvető 

jellegzetessége és vonzereje. 

modernizáció

A beözönlő építési technológiák távol állnak az örökségbarát techno-

lógiáktól, és teljesen ellentmondanak a nemzetközi örökségvédelmi 

irányelveknek. A környező kolostorok, házak felújításának leggyakoribb 

problémája az, hogy a helyiek inkább az új építőanyagokkal dolgoznak, 

azokat használják látványmegoldásként. A kényelem és az olcsó ár mi-

att gyakran találkozunk beépített rozsdás hullámlemezzel, oda nem illő, 

lebetonozott padlóval, vagy szilikonnal kitöltött repedésekkel, amelyek 

nehezen restaurálhatóvá teszik a régi freskókat. Több sztúpa felújítása 

során is előfordult, hogy meggondolatlanul használtak cementet és szin-

tetikus festékeket, sőt még a méretet is gyakran megváltoztatták. A fel-

újítás végére az építmény teljesen elveszítette a kapcsolatot saját múltjá-

val, történelmével. Az új technológiák elterjedése közben a hagyományos 

szerkezeti megoldások háttérbe szorultak és feledésbe merültek.

A helyzeten tovább ront az indiai állam nem területspecifikus irányítási 

rendszere, amely figyelmen kívül hagyja az egyes régiók kulturális identitá-

sát, természetes adottságait. A rajiv Awas Yojana (rAY) nevű programja a 

városi szegénység és a hajléktalanság problémáját 2022-ig kívánja meg-

oldani. A fejlesztés során a tradicionális épületek helyére kerülnének az 

egy sémára kidolgozott betonvázas épületek. Az ország több pontján si-

került átültetni a gyakorlatba, s Leh óvárosát is ez a megoldás fenyegette. 

 Az oktatásfejlesztés is hasonló elvek mentén működik. Sorra épülnek 

a hegyek között a beton szerkezetű állami iskolák, melyek a téli okta-

tásra teljesen alkalmatlanok. A hőszigeteletlen épületeket képtelenség 

kifűteni, így az oktatásban három hónap kényszerszünet áll be. 

a civil szervezetek szerepe

A határok megnyitásával, a Himalája lélegzetelállító tájai, és a tibeti kul-

túra vonzóereje miatt Ladakh a hegymászók kedvelt célpontja lett. A 

belföldi turizmus mellett Európából, illetve a világ számos más pont-

járól érkező turisták ezrei tesznek meg hatalmas távolságokat mind-

azért, amiért egykor Kőrösi Csoma Sándor is útnak indult. A főváros, 

Leh lakossága a nyári szezon alatt duplájára növekszik. Ez élénkítően 

hat Ladakh gazdasági életére, azonban hatványozott terhet ró a régió 

kulturális örökségére. Nem véletlen, hogy a hegymászók közül kerültek 

ki az első civil szervezetek alapító tagjai, akik elszántan tenni kívántak 

a negatív hatások ellen.

A térségben az egyik legaktívabb non-profit szervezet az 1996-ban 

lAdAkh elhelyezkedéSe
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Lhászában alapított Tibet Heritage Fund (THF). 2003 óta Ladakhban is a 

tibeti kultúra és hagyomány, az építési technológiák megőrzését, tovább-

adását, illetve a történelmi településeken az életminőség javítását tűzte 

ki célul, a fenntartható fejlesztéseken keresztül. Alapítói a német André 

Alexander és a portugál Pimpim de Azevedo. A THF nem csak Kis-Ti-

betben, hanem a kínai fennhatóság alatt lévő Tibetben is jelen van, nem 

csak építkezés, restaurálás, hanem kutatás terén is. Több fontos kötetet 

is publikáltak a témában. A szervezet kétszer is elnyerte az UNESCO 

Asia-Pacific Heritage díját, 2006-ban Ladakh óvárosának rehabilitáció-

jáért, 2009-ben pedig a mongol Sangin Dalai kolostor restaurálásáért. 

Egy osztrák túracsapat, akik 1994-ben jártak itt, létrehozta a Friends of 

Lingshed-et, a csehek a Surya Civic Associationt, a németek 2003-ban 

a Förderverein Sani-Zanskar e.V.-t, franciák 2007-ben a TOKSPO-t, a 

magyarok 2008-ban a Csoma Szobája Alapítványt, a svájciak az Achi 

Association-t. A civilek révén Ladakh falvaiban több területen is pozitív 

beavatkozás történt az örökségvédelem, a kortárs építészet és az okta-

tásfejlesztés terén.

Örökségvédelem

A helyreállítási munkák esetén fontos, hogy hagyományos anyagok fel-

használásával, lehetőleg helyi kézművesek foglalkoztatásával valósul-

janak meg. A történeti hitelesség érdekében törekedni kell a műemléki 

értékek megőrzésére, az eredeti elemek és anyagok újrafelhasználására, 

pótlásnál pedig az építéskor használatos lelőhelyekről (amennyiben be-

azonosítható) szükséges beszerezni azokat, és érdemes az építéskori 

technológiát követni. 

A hagyományos ladakhi építőanyagok közé sorolható a föld, a kő és 

a fa. Az építési faanyagot helyben termesztik, majd áthidalóként, osz-

lopként, gerendaként, födémként, padozatként hasznosítják. Az agyagos 

földet falazatként, kötőanyagként és vakolatként is használják, ami kiváló 

klimatikus adottságokkal bír. Követ alapozásnál, a falazatok alsó szaka-

szánál használnak. Az üveg az egyetlen ipari termék, amit nem tudnak 

helyben előállítani és egyenrangú történelmi helyettesítője sem ismert, 

viszont fontos időjárás védelmi és komfortnövelő funkciója van.

Ezen a vidéken ezer éve gyakorlatilag ugyanaz az építkezési módot 

használják. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hagyományos készsé-

gek és tudás generációról generációra átadva még mindig a legjobban 

fenntartható építési módszer. Minden építkezésnél fontos megnézni, 

mérlegelni, hogy lehet-e a hagyományos technikákat használni, illetve 

azok továbbfejleszthetők-e környezetbarát módon, pl. a sárfalba töre-

ket téve erősebb lesz a szerkezet, vagy az alpintechnika alkalmazása 

helyettesíteni tudja a költséges és időigényes állványzatot, ugyanakkor 

negatív mellékhatása nem ismert.

Városléptékű értékmegőrző beavatkozás egyedül Ladakh fővárosá-

ban, Leh gazdasági és kulturális központjában történt a THF koordi-

nálásával. Nemcsak az épületeket restaurálták, hanem magát az infra-

struktúrát is fejlesztették. Leh városa egyike az utolsó jól megőrzött, élő 

példája a tibeti-himalájai településeknek. Tradicionális épületállománya a 

helyi építészet fontos emlékei között szerepel. A történelmi város nagy-

ságrendileg 200 épületből áll, beleértve a számos buddhista templomot 

és muzulmán mecsetet is. Szűk, sikátorszerű, labirintusos utcái a királyi 

palotának is otthont adó domb déli lejtőjén kanyarognak, egyedülálló 

jellegzetességet kölcsönözve a városi szövetnek. 

Ladakhnak ez az értéke veszélybe került a kormány lakásprogramja, 

a rAY rendszer bevezetése miatt, amelynek keretében a tradicionális 

épületeket betonkockákra tervezték cserélni. Ezt hivatott megakadá-

lyozni a THF 2005-ben egy olyan városrehabiltációs modellel, amely a 

város egyik fő utcáján demonstrálta, hogyan lehet más megközelítéssel 

is fejleszteni a várost. Nem elegendő csak az épületeket rendbe rakni, 

hanem a sárfalak legnagyobb ellenségének, a víznek az elvezetésről is 

gondoskodni kell. Ezáltal megakadályozható az óváros kiüresedése. 

A projekt során a házfalak mellé kavicságyat tettek, hogy a vizet 

elvezesse a földbe fektetett dréncsövekbe. Ezzel úgy tud lefolyni az eső-

víz, hogy nem mossa ki a földet a házak alól. A dréncsövekre járófelület-

ként a környékről gyűjtött nagy, lapos köveket fektettek, azt használták 

burkolatként az állam által preferált olcsó betonburkolat helyett. 

Az infrastruktúra fejlesztése után következett az épületek rehabilitá-

ciója. A lakóház projektek 2003–2008 között zajlottak, ez alatt öt házat 

sikerült rendbehozni (gotal ház, Hor Tsering ház, Nouchung ház, Hor 

Yarkandi ház, Lala’s Cafe). Utóbbiból lett az Örökség Háza, ahol bemu-

tatták Leh történelmét, építészetét és a konzerváló munkákat. Elindítot-

ták a Leh örökségvédelmi séta programot is, aminek a kiindulópontja 

ugyancsak a Lala’s Cafe. 

A konzerváló munka másik fontos része a kolostorok, szakrális épü-

letek helyreállítása. Felmérések alapján 56 rossz állapotban lévő kolostor 

áll Ladakhban, ezek a transzhimalájai buddhizmus örökségét hordozzák. 

Az első restaurációs projekt 2004–2005-ben guru Lhakhang volt. Ezt 

követte a Tsemo-torony, a red Maitreya templom, a White Maitreya 

templom, majd Masjid Sharif  (2007), gonpa Soma, a Tsa Soma mecset 

(2008–2009), a Tehsildar kapu és a Chuturangtak mecset restaurálása. 

Lehből kitekintve, a THF a legősibb tibeti kolostor, Alchi felújításában 

(2008) is részt vett. A buddhizmus megőrzésére alapított svájci Achi 

Association az Alchitól nyugatabbra fekvő Kanji, Sku Burcha, Wanla ko-

lostorait mentette meg a pusztulástól. A zanglai palota állagmegőrzését 

és szerkezeti stabilizálását a híres magyar nyelvtudós szellemiségének 

életben tartásáért végezte el a magyar építészekből és önkéntesekből 

álló Csoma Szobája Alapítvány. Pyang szentélyét az erfurti műszaki 

egyetemről jöttek 2017-ben megmenteni.

Az örökségvédelem nemcsak a kolostorokra terjed ki, hanem a budd-

hizmus jellegzetes szent helyeire, a sztúpákra is. Az olasz Stupa Onlus 

Association kezdte a felújítási munkákat – sajnos nem elfogadható minő-

ségben, anyaghasználat és beavatkozás terén több ponton is sértették 

a fent említett örökségvédelmi elveket. Végül a kritikák után felkérték a 

Csoma Szobája Alapítványt, hogy nyújtson szakmai segítséget a felújí-

tásokban, így került sor a sheyi, rangdu-i, a két pheyi és a malakartsei 

sztúpa felújítására.

Kortárs építészet

A kortárs indiai építészet ebben a régióban még kialakulóban van, La-

dakhban nincs építészképzés, és a legtöbb építési munkánál nem is 

alkalmaznak építészt. Általában új épület esetén másolás történik, több-

kevesebb sikerrel. Maroknyi kortárs épület mégis született, melyek tra-

dicionális szerkezetekkel, történelmi mintákra alapozva épültek meg, a 

A Felújított Sheyi SztúpA, Fotó: bAgi borbálA
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kortárs fenntarthatóság szemléletével.

Az első múzeum Lehben, a fent említett legidősebb mecset, Mas-

jid Sharif udvarában épült fel a muzulmán közösség kívánságára. Ők a 

THF-hez fordultak, akik azzal a feltétellel segítettek, hogy a múzeum 

nem csak és kizárólag muzulmán múzeum lesz, hanem a Lehre jellemző 

kulturális sokszínűséget mutatja be. jelenleg a négy szint a közép-ázsiai 

kereskedelemről szól, ami hatással volt Ladakh egyedülálló kultúrájának 

kialakulására.

Az épület egy négy szinten kiállító terekkel rendelkező kőtorony, 21. 

századi szerkezet, amelynek az alapjául a történelmi tibeti épülettípu-

sok és a ladakhi hagyományok szolgáltak. A torony mellé egy ladakhi 

látványkonyha és egy kisebb kiállítótér is épült. 

A kortárs Matho Múzeum a francia Nelly rieuf, himalájai művészeti 

restaurátor koordinálása alatt épül. 2011-ben indították a projektet a 

Matho kolostor szerzetesei, a helyi falusiak és önkéntesek segítségé-

vel. 2018-ban tervezik a megnyitását. Matho kolostornak van az egyik 

legjelentősebb és legritkább gyűjteménye tibeti műtárgyakból, 600 éves 

festményekből, bronzszobrokból, ékszerekből, fegyverekből, rituális esz-

közökből és öltözetekből, így merült fel a múzeumépítés gondolata. Sok 

műtárgy restaurálásra szorul, és restaurátorok híján Nelly rieuf helyieket 

tanított be a kényes műveletek elvégzésére. Egy műtárgy restaurálása 

nagyjából három hónapig tart. A British Museum és a rubin Múzeum 

szakemberei segítettek kezelni a kollekciót és anyagi forrást keresni a 

munkálatokra. Ezeken kívül ma csak néhány korszerű vert vályogfalas, 

passzív jellegű családi ház, és a külföldiekkel közösen épített napiskolák 

képezik Ladakh kortárs építészetét.

Oktatásfejlesztés

Nyolc, külföldiek által támogatott napiskola készült Ladakhban. Közülük 

egy Leh mellett, Sheyben épült helyi kezdeményezésre, a többi pedig a 

Zanszkár, illetve a Lungnak völgyében található. Utóbbiak a téli időszak-

ban teljesen el vannak zárva a külvilágtól, októbertől áprilisig a hágók 

járhatatlanok, csak a fagyott folyón lehet átkelni a hegyek között. Ezért 

itt különösen fontos az iskolák jelenléte. Általában bentlakásos iskolában 

tanulnak a diákok, évente csak nyáron tudnak hazamenni, ami erodálja 

a közösségi értékeket. A téli oktatásra azért lenne nagy szükség, mert a 

földművelési szezon nagyon rövid, az intenzív mezőgazdasághoz a gye-

rekek munkájára is szükség van, így a nyári időszak kiesik a tanulásból. 

Az állami iskolák nem tudják kezelni ezt a problémakört, mert a vasbeton 

pillérvázas épületüket -20°C-ban képtelenség kifűteni. 

A megoldás a téli oktatást is lehetővé tevő napiskola tud lenni, ami 

fosszilis energiaforrás elégetése nélkül, a környezeti adottságokat kiak-

názva, napenergiával működik. Olyan, mint egy üvegház, a nap melegét 

és a diákok testhőmérsékletét csapdába ejtve biztosít emberi tartózko-

dásra alkalmas hőmérsékletet. Az első napiskolát az osztrák Friends of 

Lingshed alapítvány építette fel 2000-ben a Zanszkár völgyében, Ling-

shed falujában. Ezt követte az angol Arup Associates iskolakomplexu-

ma Sheyben (2001–2004). A cseh Surya Civic Association Kargyakban 

(2007–2008), a német Förderverien Sani-Zanskar e. V. Saniban (2007), 

a francia TOKSPO icharban (2009–2012), a szintén francia Architecture 

Sans Frontieres international Pipitingben (2011), magyar Csoma Szobája 

Alapítvány Zanglában (2012–2014) és Tanpóban (2017) épített fel egy-

egy napiskolát. Lingshed, ichar és Kargyak azok a falvak, amiket csak 

gyalogszerrel lehet megközelíteni, a többi városhoz vezet autóút. 

A napiskolák anyaghasználatánál is kiemelten fontos a helyben be-

szerezhető anyagok beépítése, az agyag, a kő és a fa alkalmazása, ami 

a fenntarthatóságot biztosítja. Ezáltal a helyiek könnyedén karban tudják 

tartani az elkészült épületeket. itt is az üveg az egyedüli ipari termék, 

amit a régón kívülről kell behozni. Egyedül a sheyi iskolakomplexum, 

melyet az Arup Associates tervezett, olyan mérnöki csomópontokkal és 

földrengésálló szerkezettel készült, amit később a helyiek nehezen tud-

nak majd javítani.

Az iskolaépületek többnyire a tradicionális építészeti technikákon 

alapulnak, de kortárs építészeti elveket követnek. A civil szervezetek azt 

is vizsgálják, hogy milyen szerepet játszhatnak az új technológiák a jövő-

beni katasztrófák kockázatának mérséklésében és a régió ökológiai és 

kulturális szempontból fenntartható jövőjének elősegítése érdekében. Így 

több iskolára került napelem, vagy mellettük komposztálót, udvarukon 

napkályhát alakítottak ki. Az iskolák közös vonása, hogy mindegyikben 

van naptér, olyan helyiség, aminek a déli falát nagy üvegfelület határol-

ja. Az üvegházhatás felmelegíti a levegőt a belső térben. Ez viszonylag 

gyorsan történik, így a nappali órákban még a leghidegebb napokban is 

+10°C-ot lehet elérni, így a terem alkalmassá válik az oktatásra. Amilyen 

gyorsan felmelegszik nappal, ugyanilyen gyorsan hűl ki este, ami viszont 

nem okoz problémát, mivel éjszaka senki sem tartózkodik a termekben. 

 Ahol éjszakai használatra is szükség van, ott trombe-falas meg-

oldást találunk. Saniban a kórházi termet, Zanglában a tanári szállást 

alakították ki ezen a módon. A trombe-falas változatnál a napsugárzás 

a szerkezetben nyelődik el, itt tárolódik, majd késleltetve jut a belső 

térbe. Ezáltal lassabban melegszik fel a helyiség, de lassabban is hűl ki. 

A napi hőingadozás ezzel a megoldással alacsonyabb, mint a napteres 

termekben, de a napi maximum hőmérséklet is alacsonyabb. Saniban a 

németek több ponton mértek hőmérsékleti adatokat a különböző típusú 

termekben, hogy kikísérletezzék a legoptimálisabb változatot.

Az elsők között találunk olyan példát, mint Lingshed vagy Kargyak, 

ahol az üvegfelületet 45°-ban megdöntötték, azt remélve, hogy ezáltal a 

napcsapda hatékonyabb lesz. Ez sok szerkezeti problémát okozott, ráadá-

sul olyan alacsony hajlásszögben érkeznek be a napsugarak, ami nem en-

gedte a hatékonyabb felmelegedést, mint a függőleges üvegfelületek eset-
A MAtho MúzeuM könyvtárA, Fotó: bAgi borbálA

A tAnpói nApiSkolA A MAgyAr építő CSApAttAl, Fotó: ódry SzilviA
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ében. A később épült iskoláknál már elhagyták ezt a megdöntött elemet. 

 Mindegyik napiskola alkalmas a téli oktatásra, de éppen a két leg-

jobban átgondolt iskola nincs ilyen módon kihasználva: a sheyi és a 

pipitingi. Ezek csak nyáron működnek. Van olyan iskola, amelyik nem 

kíván konkurálni az állami iskolával, inkább csak kiegészíti annak műkö-

dését, így csak télen üzemel, ilyen a zanglai iskola is. A lingshedi egész 

évben működik. Az ichari is, sőt, olyan minőségi oktatást nyújt, hogy 

megkapta a high school fokozatot. Bentlakásos iskola működik icharban, 

Lingsedben, illetve Sheyben. A napiskoláknak célja, hogy típustervként 

és inspirációként szolgáljanak további épülettípusok számára.

A szervezetek oktatásfejlesztése nem csak iskolaépület felépíté-

séből áll. Ösztöndíjprogrammal támogatják a szegényebb családokat, 

helyi közösségfejlesztő programokat találnak ki, önkéntes vagy fizetett 

oktatókkal javítják a színvonalat, könyvekkel, oktatási eszközökkel látják 

el az iskolákat.  Saniban az oktatásfejlesztés mellet az egészségügy fej-

lesztésére is hangsúlyt fektetnek. Kiépítettek egy kórházi osztályt, illetve 

egy fogorvosi egységet. Munkájuknak az a célja, hogy a régi, évszázados 

hagyományok szerinti tibeti orvostudományt megőrizzék és kiegészítsék 

a nyugati orvoslással. 

A helyi szervezetek közül az 1988-ban alapított SECMOL, a legöre-

gebb ladakhi alapítvány rengeteget tett az oktatás fejlesztése terén. 

Tematikus könyvet ad ki Ladakhról, mellyel minden olyan iskolát ellá-

tott, amelyik igényt tartott rá. A SECMOL innovatív gondolkodásával az 

oktatás megreformálásán dolgozik. Ők találták ki a nagyon sikeres „ice 

stupa” projektet is: mesterséges gleccserek raktározzák a vizet jéghegy 

formájában, ami két hónappal megnöveli az öntözéses időszakot.  

Önkéntes munka, helyi közösségek, társadalmi felelősségvállalás

Nem csak építészek, statikusok, vagy restaurátor önkéntesek érkeznek 

Ladakhba: szinte minden szakterület képviselteti magát. A konkrét fizi-

kai munka mellett felmérések, vizsgálatok, dokumentáció, interjúzás is 

zajlik. Önkéntesek bárhonnan érkezhetnek. Nem csupán segítenek, de 

ők maguk is rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodnak. Sokszor 

egyetemek hallgatóit vonják be a tervezésbe, építkezésbe. Így volt ez 

a Sani napiskola projektnél az aacheni diákokkal, vagy a Central Asian 

Museum-nál a berlini egyetemmel. A Leh óváros projekthez az erfurti és 

a potsdami egyetemről jöttek hallgatók, a sheyi projekthez greenwich-

ből. Az építkezések egy szezonban körülbelül három hónapig tartanak, 

így néha egy iskolakomplexumot több ütemben kell megvalósítani. A 

tervezésbe építészirodák is beszállnak, a tudásukkal járulva hozzá a jó-

tékony célhoz.

Mindemellett nagyon fontos a helyi közösség, a helyi szakemberek 

és szervezetek bevonása, nélkülük nem végezhető restaurálási vagy épí-

tési munka. A kooperatív együttműködés az itteni munkák egyik alapvető 

MOderNizATiON ANd TrAdiTiON iN THe HiMAlAyAS
the renewal oF ladakh

Ladakh is one of the last regions where traditional Tibetan culture and 

architecture has been preserved in its original form. A common opinion is 

that this is where ancient Tibetan civilization genuinely survived, and fos-

tering religious traditions is also stronger here than in Tibet which is under 

strong chinese influence. The site was opened to tourists in 1974. since 

then, enormous and large-scale developments were started. The changes 

brought along the flood of non-degradable products of the modern world, 

customs alien to the region, new construction technologies, the cheap but 

environmentally harmful materials. The villages and town of Ladakh were 

unprepared for this. Waste treatment did not evolve gradually either, and 

the approach to protect heritage is still missing too. Foundations and vol-

untary organisations make attempts to preserve the architectural heritage 

of Ladakh and introduce the technologies of sustainable contemporary 

architecture there.

feltétele. A helyiek bevonása a kölcsönös tanulás és a kikísérletezett 

jó példák terjesztése miatt szükséges, ezáltal ők is sajátjuknak érzik a 

projektet, és gazdákra lelnek az épületek. 

Nehéz helyi szakembereket találni, de a Leh városi restaurálások, 

felújítások jó terepet adtak a szakemberek kiképzésének. Így jött létre a 

Himalayan Cultural Heritage Foundation. Ez a helyi szervezet vett részt 

a későbbi sztúpa felújításokban is.

Finanszírozás

Az alapítványok általában céges és magánadományokból gyűjtik össze 

az építkezéshez szükséges forrást. A Csoma Szobája Alapítvány ezen 

felül tégla- és gerendajegyeket árusít, illetve támogatói túrákat szervez. A 

lakók munkájukkal és 50%-os költséghozzájárulással tudják kiegészíteni 

az adományokat. A Leh projekt főtámogatója a Finn Nagykövetség volt. 

 Mind a helyi, mind a külföldi civil szervezetek sokat tettek Ladakhért, 

a hagyományaiért és a fejlődéséért. Mindenki másféle tapasztalatra, tu-

dásra tett szert az évek során. Erre a tudásbázisra 1997-ben létrejött az 

international Association for Ladakh Studies, egy olyan fórum, amely 

összeköti a Ladakh iránt érdeklődőket, kapcsolatot teremt közöttük és 

kiterjeszti az információkat, illetve a kutatások eredményeit. Kétévente 

egy-egy nagyobb konferenciát rendeznek, melyen a résztvevők beszá-

molnak a közös cél érdekében végzett tevékenységükről. Ez egyúttal ki-

tűnő minőségbiztosítást és hatékony nemzetközi tudástranszfert is jelent. 

A zAnglAi nApiSkolA, Fotó: ódry SzilviA

gerendAjegy, Fotó: ódry SzilviA
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A 25 éve alapított Enigma művészetelméleti folyóirat 92. szá-
ma Sümegi György történész-művészettörténész vendég-
szerkesztő segítségével Kós Károly (1883–1977) építész, 
író, grafikus, kulturális szervező levelezését mutatja be Papp 
Aurél (Aurel Popp, 1879–1960) festő-szobrászművész-kul-
túrpolitikussal. 

enigmA/92 híVószó: kós károly és 
pApp Aurél leVelezése

enigmA 92, lApBemutAtó és Beszélgetés – mész, kós károly-terem 2018. 03. 20.

szöveg text: szegő györgy

Az enigma véleményem szerint a legran-

gosabb képzőművészet-elméleti folyóirat 

Magyarországon. Szerkesztését az MTA 

BTK Művészettörténeti Kutatóintézetének 

Tudománytörténeti Kutatócsoportja közre-

működésével Markója Csilla főszerkesztő 

és Bardoly istván szerkesztő végzik.1 

jelen szám aprolója, hogy Sümegi  

györgy felfedezte a két művész közötti, 

1922–1960 között zajlott baráti levelezést, 

melyet áthat a magyar–szász–román nem-

zetiségek közös kultúrája iránti tettvágy 

és felelősségtudat. Sümegi több mint 50 

levelet közöl. A publikációt két okból is több éves munkálkodásnak 

kellett megelőznie. Az egyik, igen prózai nehézség: meg kellett tanulni 

a gyakran nehezen olvasható kézírásokat. A másik, hogy az értéshez 

nélkülözhetetlen a több évtizedes, a témában elmélyülő kutatás az er-

délyi magyar művészeti-irodalmi kapcsolatokban, különös tekintettel a 

két barát által megélt viharos történeti fordulatokban gazdag időszakra. 

Utóbbi körülmény teszi ma is aktuálissá a két személyiség morális tartá-

sát, hiszen az erdélyi autonómia a legutóbbi időben a román belpolitikai 

élet egyik sarokköve.

A levelek olvasása egyrészt bemutat két – egymással karakterében 

különböző – alkotót. Kós Károly távolságtartó, fegyelmezett, indulatait 

kreativitásában kiélő alkat, míg Papp Aurél szenvedélyes, véleményét 

nemegyszer zabolátlan nyersességgel levezető művészember. A szász 

eredetű Kós és a román származású Papp Aurél 1922-ben ismerkedtek 

össze, amikor a Magyar Tanácsköztársaságban szatmári népbiztosi funk-

ciót vállaló festő szociáldemokrata jelölt és a Magyar Néppárt színeiben, 

Papp ellenében indult Kós a szatmári képviselőválasztáson szembeta-

lálkoztak. Mondvacsinált okokból az új román hatalom mindkettejüket 

törölte a választásból. Papp a politikai esemény lezárulása után mindjárt 

a kocsmában elégtételt vett az intézményes csalásért, megverte és az 

utcára lökte a választási biztost. 

Kós még 1921-ben felfigyelt Papp képeire egy kolozsvári kiállításon – 

és lelkesedett a műveiért, amit már az első levelében ki is fejtett majdani 

barátjának, és ezzel a szófordulattal: „jó hogy nem nyertünk”, életre szó-

ló barátokká lettek. Az én olvasatomban már Kós Károly első leveléből 

kitűnik, 1921 után hamar felmérte, hogy a magyarországi politikai támo-

gatásra az erdélyi, partiumi kisebbségeknek semmi esélye nincs. Ezt a 

folyamatot a levelezés utáni két kísérő tanulmány2 segít feltárni: „nem 

fogadta tehát értetlenül a MOB 1908-ban az altbaki templom kapcsán 

Koronghi Lippich Elemér figyelmeztetését: »egyáltalán rengeteg mulasz-

tásban vagyunk a népi műemlékek megóvása tekintetében. e műemlékek 

pedig ránk nézve a lehető legfontosabbak, mert bennök a néplélek nyi-

latkozik meg. Barátok és idegen építők architektúrája, legyen bár a leg-

remekebb, a saját magunk megismerése szempontjából nem oly becses, 

mint népünk teremtő és asszimiláló ösztöneinek a megnyilvánulása: a 

népi architektúra. Felső Magyarországban, erdélyben egyre pusztulnak és 

pedig nyomtalanul pusztulnak el legszebb emlékeink, azok a kis paraszt 

templomok, melyek több tanulságot hordtak magukban, mint a Kassai 

dóm. Kalotaszeg falusi magyar gotikáját kár pusztulásnak engednünk. 

egyszóval ezzel az üggyel sürgősen kellene foglalkozni. ebben az ügyben 

nagy szerepet kell adni a szónak is, a magyar léleknek is, - mert a tudá-

lékosság léptei alatt kiszárad a fű. A léleknek mindent átfogó szeretete 

kóS károly: A kolozSvári MűCSArnok terve, 1930. tér éS ForMA, 1931/8.
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nélkül még a műemlékeink között is eltévedünk s százezreket fordítunk 

a pusztításra, holott félannyival talán örökbecsű emlékeket menthettünk 

volna meg a jövendőnek.«”

A görögkeleti templomról Kós indulatos, oláhozó hevülettel írja le, 

hogy az elrománosodó település görög katolikus hívei előbb telepakolták 

a teret magyar liturgikus hagyományoktól eltérő szentképekkel: „… azzal 

a szándékkal, hogy egykor ez a kezükre játszott emlék hamis tanúságot 

tehessen nemzetünk, népünk művészete ellen. Mert ez a kalotaszegi több 

száz esztendős fatemplom Bukarestben az oláh géniusz teremtő fantá-

ziáját fogja hirdetni.”3 A hivatal nem túl acélosan, de inkább elfektette 

az ügyet. A világháborúban nem került sor az elszállításra, de a máso-

dik világháború után a templomot végül mégis Bukarestbe költöztették. 

Kós indulatait motiválhatta, hogy felesége türei lány volt, akinek az apja 

ebben a templomban még a magyar érzelmű hívek papja volt – egy em-

beröltővel korábban. Bardoly istván tanulmányból kiderül, hogy ebben a 

kalotaszegi faluban milyen korán elindult a románosítás. 

Kós Károly Papp Aurélnak írott levelei megmutatják, hogy az 1908-

as felfogásához képest 1922-ben már jóval józanabbul gondolkodott a 

két nép lehetséges együttéléséről. A kor értelmisége Nyugat-románia 

népeinek a transzilvánizmust ajánlotta, egyfajta kelet-európai Svájcban 

– az odaveszett soknemzetiségű Monarchia lokális újrafogalmazásában 

– látta a modus vivendit. és a két barát tett is érte. Papp a Collegium 

Artifictum Transilvanicorum (Erdélyi Képzőművészeti Szalon) kiemelkedő 

kiállítói közé tartozott, részt vett a nagybányai művésztelep munkájában, 

és 1924-től szorgalmazta egy Szatmári Néprajzi Múzeum megalapítását 

– amihez néprajzi anyagot is gyűjtött. (A szatmári múzeumban Aurel 

Poppnak [sic] ma külön kiállítása van.) Kós ezirányú tevékenysége épí-

tészkörökben közismert.

Bardoly tanulmányában további érdekes adatokat találunk Kós Ká-

roly találkozásáról a MOB-bal. 1908-ban ugyanis a Kós tervezte óbudai 

református parókia építésekor fedezték fel a középkori királynői palotát. 

és van hivatkozás arra is, hogy 1918-ban Náznánfalva (Nazna) zsidó 

felekezetű lakosai levelet írtak még a budapesti hivatalnak, hogy segít-

senek 1747-ben épült híres fa zsinagógájának állapotát fenntartani. A 

zsinagógáról a Múlt és Jövő és a Libanon című rangos zsidó folyóiratok 

is foglalkoztak már 1911-ben.

Ahogyan teltek az évek, kiderült, ahogyan az egyre erősödő nemzeti-

ségi ellentétek a közös művészegyesület megalapítását is meghiúsítják. 

észak-Erdély visszacsatolása, majd az új szocializmust építő románia 

több hullámban hoztak újabb és újabb akadályokat egy az Ó-románi-

ától markánsan különböző kultúra-alapú összefogás intézményesülése 

ellen. Sümegi györgy kommentárja szerint a mai generáció értelmisége 

már nem gondol jelen időben a transzilvánizmusra. A román kulturális 

hegemóniára törekvéssel és kirekesztéssel szembeni egyik szép kivétel 

a két barát közös Ady-rajongása. 1953-ban, Ady szülőházának leégése 

után, összefogtak annak megmentésére. Az enigma tematikus számának 

legmeghatóbb mondatai azok, ahol Kós leírja, hogy 1927-ben – Ady 50. 

születésnapján – ott járva a ház hatása alá került. Az írás példabeszéd, 

jócskán megelőzi a jan Assmann által leírt emlékezetkultúra vonulatát.

Papp gábor györgy zárótanulmánya – kiválóan adatolva, lásd a 

jegyzeteket – azt a vitát járja körül, amikor 1915-ben a Komor Marcell-

féle, igen rangos Vállalkozók Lapja megszólította Otto Wagnert, az idős 

Európa-hírű szaktekintélyt, hogy a folyóirat 35. évfolyamának karácso-

nyi számában Wagner nyilatkozzon a magyar építészetről. Papp gábort 

idézem: „Gerő Ödön 1902-ben cikket írt az újonnan épült bécsi Postata-

karékpénztárról.4 1911-ben Wagner és Lechner életművükért aranyérmet 

kaptak a Római nemzetközi Építészeti Kiállításon. 1911. december 7. és 

10. között Wagner a Gesellschaft Österreichischen Architekten képvise-

letében, Gustav Klimt, Joseph Hoffmann társaságában a magyar Építő-

művészek szövetsége meghívására Budapestre látogatott.5 Valószínűleg 

abból az alkalomból íródott Vágó Józsefnek a két mestert magasztaló 

írása.6 Ugyanekkor előadást tartott az építészi tevékenység minőségéről.7 

A látogatásról az a Relle Pál, építész, újságíró, színházi kritikus is beszá-

molt,8 aki (Pásztor Mihály újságíróval közösen) a következő évben Wagner 

Großstadt c. írásával9 rokon szemléletű könyvecskét adott ki.10 A Lech-

ner-követők körében azért volt nagy jelentősége ennek a látogatásnak, 

mert ebben a mellőzött mester itthoni elismeréséhez vezető út fontos 

eseményét látták. (…) A Vállalkozók Lapját szerkesztő Lechner-tanítvány 

Komor Marcell is valami ilyesféle szándékkal adott helyett az osztrák 

építészek doyenje nézeteinek.” Ma tudjuk, hogy Komor szándéka nem 
pApp Aurél: A gyári terMeléS, 1927

kóS károly: Az én házAM Az én várAM. Arhivele nAtionAle – SAtu MAreM, popp Aurel Fond
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A VárosDémonok mesteréről
gellér B. istVán (1946–2018) emlékezete

szöveg text: szegő györgy     fotók photos: cseri lászló / jelenkor

2018 februárjában elhunyt Gellér B. István képzőművész, szobrász, grafikus, a magyar progresszív képzőművészet egyik 
kiemelkedő alakja, a balatonboglári művészcsoport tagja, a pécsi művészeti szcéna jelentős alkotó és tanár személyisége. 
Az 1978-tól folyamatosan készített, és életművét egybefogó Növekvő Város pszeudo régészeti-építészeti projektje egy soha 
nem volt világ „leleteit” térképezte fel a legkülönbözőbb művészeti műfajok integrálásával – a szerk.

gellér B. istván befelé építkező művész volt. életműve erősen strukturált 

magánmitológia, aminek kevés a könnyen hozzáférhető kimenete: sze-

mélyes karakterű. Ugyanakkor munkássága időszerű, beilleszthető jan 

Assmann emlékezet kultúrája tágas társadalmi fogalmába. 

úgy gondolom, gellér – akit a művészeti élet Brunó néven ismert 

– nem tűzte ki maga elé célul, hogy a rettenetes 20. század emberiség 

elleni bűneit műveiben dolgozza fel. Felmenőinek – és több millió élet 

hasonlóan apokaliptikus, felfoghatatlan – sorsának-sorstalanságának 

társadalmi méretű feldolgozatlanságából nem írt ars poétikát. Nem várt 

a művei befogadóitól házi feladatként közvetlenül okulást. De bevetette 

tehetségét, ha ilyen hatást célzó műre kérték fel, többek között mint a 2B 

galéria Waldsee 1944 című, 2004-től több földrészt bejárt képeslaptárla-

tának egyik kiállítója, a Halálmenet ládázott kerámia-szobor csoportjaival 

vagy a pécsi belváros közterén talán a hallgatás lokális áttörését hozó 

Mártírhalált halt zsidó gyerekek emlékművével. A közösségi emlékezés-

ben a jó üzenet befogadását többnyire szkepszissel figyelő alkotó a saját 

programon túl valamiféle prófétai szerep terhét is a vállára vette, vitte. 

Ezzel élt együtt – mondják róla, szinte ebbe görnyedt bele. úgy éreztem, 

nem pesszimistaként, hanem realistaként volt szomorú és szigorú. 

gellér a családi trauma-feldolgozást a történelmi témát és a kortárs 

——
1 Az MTA Tudományos Műve Tára által regisztrált tudományos folyóirat, Open Access
  rendszerű oktatási segédanyag
2 Bardoly istván: Amikor Kós Károly templomot vett – Bővített lábjegyzet néhány MOB-irathoz,
 valamint Papp gábor györgy: Létezhetik-e kimondott nemzeti stílus? 
3 MOB 1908/608 és Kós Károly akvarelljei, illetve fametszetei. Anthony gall: Kós Károly
 műhelye Budapest. 2002. 107, 145, 351 old.
4 gerő Ödön: A Postatakarékpénztár háza. Művészet, 1. 1902. 41-55.
5 Ugyanekkor a Magyar Mérnök és építész-Egylet dísztagsági címét is megkapta.

COrreSpONdeNCe OF kárOly kóS ANd Aurél pApp
journal presentation and discussion – mész, károly kÓs room 
20th march, 2018

Launched 25 years ago, enigma is a journal specialized in art theory. Its is-

sue no. 92 presents the correspondence between Károly Kós (1883–1977) 

architect, writer, graphic artist, cultural organiser with Aurél Papp (Aurel 

Popp 1879–1960) painter and sculptor, culture politician, thanks to György 

sümegi historian and art historian as an invited editor. The current issue 

of the journal chose the topic as György sümegi has found the letters the 

two artists had as friends between 1922 and 1960 this correspondence is 

permeated by an active attitude and sense of responsibility for the joint 

culture of Hungarian-saxon-Transylvanian nationalities.

6 Vágó józsef: Wagner és Lechner. A Ház, 4. 1911. no. 9/10. 365-366.
7 A ’Die Qualität des Baukünstlers.’ c. előadást először ugyanez év februárjában Bécsben  
 mondta el először. ld. erről: graf 1985. i.m. ii.: 651-657.; Hans H. Aurenhammer: Max Dvořák  
 und die modernr Archit:ektur. Bemerkungen zum Vortrag ’Die letzte renaissance’ (1912).  
 Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, 50. 1997. 23-40.
8 relle Pál: Wagner és Lechner. Bécsi művészek látogatása Budapesten.
 Világ, 2. 1911. 290. sz. 9-10.
9 A szöveg 1910-ben a Columbia Universityn tartott előadás alapján készült, melyre az egyetem  
 építész professzora, Alfred Dwight Foster Hamlin kérte fel Wagnert. Az előadás 1911-ben  
 jelent meg nyomtatásban Bécsben. ld.: graf 1985. ii. 641-647.
10 relle Pál – Pásztor Mihály: A mi városunk. Budapest, 1913.

egészen az elgondolt módon hatott – híres-hírhedt, egy évszázada tartó 

vita forrása lett. Komor Lechner építészetét védte volna, de ez nem úgy 

sikerült, ahogy elképzelte. Papp gábor összegzése szerint Otto Wagner 

budapesti szereplése talán az egész magyar modernizmust alapvetően 

befolyásolta. De azt is tudjuk, hogy Kós Károly lényegében nem foglalko-

zott ezzel a szembenállással, noha a levelezésből kitűnik, hogy a modern 

művészetek értő híve volt. inkább példamutató saját utat járt be a ki-

sebbségi lét szükségleteit szem előtt tartó kultúra- és építőszolgálatban. 

 A lapbemutatón Sümegi györgyöt és Hadik Andrást a lap szerkezeté-

vel fordított sorrendben kérdeztem – előbb az átfogó történelmi keretről, 

és csak utána a levelezés részleteiről – a válaszok mellékleteként Sü-

megi györgy a két alkotónak az Enigma tematikus Kós-Papp számába 

válogatott műveit – számos erdélyi, partiumi, mára bibliofil ritkaságnak 

számító sajtótermékben is publikált rajzot, grafikát, szoborfotót és fest-

ményt  – vetítette. Az est bevezetőjét Krizsán András, a MéSZ elnöke 

tartotta, Vajdovich györgyi, a kiadó pedig a folyóiratot mutatta be.
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képzőművészetet egyszerre sújtó közöny közepette is magasművészetté 

emelte. A családja, városa, országa által megélt hiányt ragadta meg, 

elvontságában is drámai erővel.

Eleink szakrális kultúrájának emléke, antik mediterrán, és szűkebb 

közép-európai gyökereinek egyénített/átdolgozott képei teszik ki az élet-

műve jelentős részét. Képzelt archeológiai ásatásainak leleteit és fiktív 

kutatástörténetét – több műfajban, a reneszánsz mesterek professzioná-

lis eszköztárával – szervesen ötvözte privát mikrotörténelemmé. Szün-

telen munkában művelte a régészet, a mitológia, a biográfia, a paleo-

tudományok vagy az architektúra és az urbanisztika eltűnő intellektuális 

miliőjét sirató gyászmunkát. Nem mellesleg, az Azonosítás sorozatban a 

magyar művészet európai rangjáért is művekkel fohászkodott. Főművét, 

a növekvő Várost és annak elsüllyedt, képzeletbeli archaikus-jövőbeli 

kultúráját egy életen át építette, fejlesztette. Végül összekötötte a frag-

menteket, egybeírta, és speciális, rejtett családtörténettel átszőtt narrá-

cióval bevonta abba szinte összes figurális és konceptuális munkáit. A 

’világ egységes egész’ rekonstrukció-koncepció emelkedett programjá-

nak építészévé lett.

Ezzel együtt Európát is temette. és exhumálta, újjáépítette a leletek-

ből. Műveiben hol Lukács györgy könyvespolca egy képsorban süllyedt 

föld alá (1973), hol a képzőművészetet, tradícióit rehabilitálva támasz-

totta fel. Az Azonosítás sorozat emblematikus darabjai 30 év bölcs ön-

arcképei: a Ha modellt ülnék Jan van eycknek (1973–2003), a Chagall 

apoteózis-munkák, A zöld hegedűs montázsai (1976). Vagy a Hieronymus 

Bosch-hoz szarkasztikus fotója (1977). A Hogyan azonosuljunk Remb-

randttal (1976) szemtelen kettős önportré. Beleélős képi játék a Botticelli 

titkaiból, egy szelet/vizet köpő clown-önarckép (1977).  Sorra kerültek 

M. S. Mester, Dürer vagy Csontváry, Michelangelo és Warhol parafrá-

zisok – akkori szemmel ezek a művek többszörös politikai áthallások 

hordozói voltak. Az emlékezés kultúráját célba vevő, merészen perlekedő 

mű a Hordozható háborús műemlék montázs-sora, múzeumi műtárgy-

kartonokra felragasztva (1970-es évek). Vidámabb konceptuális geg volt, 

amikor a kor preferált képzőművészeti irányainak fityiszt mutatva, az 

Első Velencei Biennáléra (Fejér megye) König Frigyessel, Tolvaly Ernővel, 

gémes Péterrel, Károlyi Zsigmonddal, Lengyel Andrással együtt készí-

tettek patetikus hangulatú, monumentális frízt (1991). A „kivonulás” képe 

a mustra egyetlen kiállítási tárgya volt… Három pontot tettem ide: több 

alkotója is korán elment közülünk. Ki-ki habitusa szerint értelmezheti a 

mű születésének motivációját, az elmúlt évtizedek művészeti közéletét.   

Csak most lett nyilvánvaló, hogy fura halál-érzetet hordoztak a Manteg-

na / che szitanyomatok és fotórekonstrukciók. Utóbbihoz – Mantegna híres 

rövidüléses bravúr-festményének felidézéséhez – maga állt-feküdt modellt. 

és most, a halálának körülményeiről hallva, újra és újra felvillan bennem 

ez a majdnem félszázada készített képsor. A saját halál megrázó ikonja. 

 Művészetének egyik titka, hogy a több generációra kiterjesztett 

konceptuális fikcióját mágiaként gyakorolta: a szellem vágyott folya-

matosságát interpretálta. Az egyéni sorsokat általánossá terjesztette ki, 

az általánosból kiszűrte saját egyénijét. és ezt a trükkjét a befogadóra 

is át tudta plántálni. A monumentális műveltség-apparátussal épített 

gesamtkunstwerk, a növekvő Város műveit ugyanezzel a címmel ösz-

szefoglaló kötete (Pécsi Műhely, 2010) fikcióval átszőtt önéletrajz. Két 

figuráját talán a többinél inkább kidolgozta. Mindketten a néhai Oszt-

rák-Magyar Monarchiában születtek. Egyikük, Otto günsberger, akinek 

fejezet-iniciáléjául gerle jános fotóját választotta. A másik a Samuel j. 

robin, ugyancsak kulcsfigura szolgálatába szegődő fünfkircheni/pécsi 

Stevan „Sadeye” Sayatovich – magyar átírással Sajátovics. A főalakok, 

de sok más szereplő biográfiájának részleteit saját családtörténetéből 

és a tudománytörténetből gyúrta össze. Sajátovics – a növekvő Várost 

kutató, feltáró pszeudo-törökországi expedíciójának hibrid figurája – 

esendő, mégis méltósággal teli sors-parafrázisában megéreztem egy 

olyan szálat, ahol akár saját egyiptológus felmenőm meséjére is ráismer-

hettem. Nem tudom, elmondtam-e ezt Brunónak, valószínűen nem, mert 

a teljesítményéből hívei, barátai számára bizton következő befogadói 

hatásmechanizmus pozitív kontrollját szemérmesen kerülte, hárította. 

Maximalista alkotóként inkább műve vélt szakmai tökéletlenségét állí-

totta diskurzusaink centrumába.

Ebből a morálisan hibátlan, praktikusan önpusztító csapdából nehéz 

volt kihúzni. Annyira, hogy a növekvő Város és mitológiájának struktúrái 

– sokszor úgy éreztem – határok nélkül hatották át saját léte kereteit. im-

pozáns munkásságának helyét a fiktív leletek bizonytalanságának mintá-

jára helyezte el a valós képzőművészeti szcénában. Pedig befelé tájéko-

zódó, csendes alkatából született művei sokszor elemi erővel robbantak 

be a tárgyi valóságunkba. Nem menedzseltük ezeket a jelentőségükhöz 

illő erővel, a kor trendjei szerint tájékozódó szakma méltatlanul kevéssé 

volt érzékeny a gellér B. istván által felmutatott jelenségre. 

Paradox módon kifelé energiával sugárzó, interiorizált attitűdje nem 

akadályozta a más karakterű felebarátokkal való jó kapcsolatok ápolá-

sában. gerle jánossal például olyan meghitt barátok voltak, hogy rá-rá-

csodálkoztam az általuk művelt transzcendenciára. jánossal meghívtuk 

Brunót a 2000-es Velencei építészeti Biennále „Kevesebb esztétikát, 

több etikát!” főkurátori felhívására reflektáló magyar kiállításra, és ott 

Brunó beavató funkciót felvállaló termének munkái fogadták a látogatót. 

A magyar kiállításhoz – gellér B. installációjával együtt – Maróti gézától 

réSzlet A növekvő vároS SorozAtból, Fotó: CSeri láSzló
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kölcsönöztük a Mi vagyunk Atlantisz címet. Maróti az 1930-as években, a 

magyar építészetből zsidó származása miatt kiszorítva kezdte szövegbe 

foglalni több évtizedet átfogó Atlantisz-kutatásait, művészetfilozófiai gon-

dolatait. (A német nyelvű antifasiszta üzenet kéziratát az építészeti Mú-

zeum őrzi, a Londonba küldött változatot nem sikerült fellelnünk.) Brunó 

programja sokban rímelt Maróti szövegeire és tervrajzaira. A néző gellér 

B. istván centrumba függesztett lélekhajóján – amolyan Noé bárkáján – 

indulhatott el a magyar kiállítók művei felé. A tárlatot járó nemzetközi 

publikum fogékony, mondjuk úgy: érzékeny rétegét beszippantották a 

kiállítók földi és Brunó éteri munkái, felkavarták az ökológiai felelősség-

gel építő környezetalakítás magyar példái. A Tisza-mérgezés éve hatott, 

vagy a művek? gondolom, együtt. Sokan sírtak kifelé menet a pavilon-

ból. A honi megosztott politikai térben a sajtófogadtatás vegyes lett. A 

végre valódi velencei bemutatkozás így felemás fájdalom lett neki is. 

 Archaikus Apolló-pózban mintázott lófejű fekete kerámia-torzója a 

könyvespolcomról szemléli világunkat. A városdémon plasztika révén néha 

eltűnődtem saját dolgaimon. Apolló-felettes énem tanácsai helyett alkotója 

halálhíre óta már úgy fordulok oda: mit is válaszolna ő egy adott problémá-

ra? A növekvő Város kötete előszavát Hegyi Lóránd írta. Utolsó mondatát 

idézem: „Önökön a sor: fejtsék meg Önök a rejtélyt, minden igaz és fontos 

mű rejtélyét – ami itt van elrejtve.” Hegyi utolsó három szava a zsidó ha-

gyományt követő sírok felirata. A növekvő Város feldolgozása, leleteinek 

mentése immár a művészettörténet és a múzeumi szféra aktuális feladata. 

 A fosszília-fotókból, űrfelvételből kontaminált növekvő Város kép-

zelt romjai és kiegészítő alkotóelemei kísértetiesen hasonlítanak Maróti 

géza Atlantisz-rekonstrukciójának rajzaira, amelyeket az iparművésze-

ti Múzeum őriz. Ezeket Brunó a hetvenes, nyolcvanas években aligha 

ismerhette, a Lechner-palota Maróti-kiállítása 2002-es volt. A 2000-es 

Velencei Biennále magyar pavilonja elé épített Atlantisz-modellünk és a 

nyitóterem gellér B. istván installációja először találkoztak össze közös 

szellemi-téri szituációban. Kétségtelen tény, hogy a tudományos publi-

kációkat forrásként is olvasó Brunó jó szimattal ráérzett az egyes szak-

tudományok, művészeti irányok időszerű problémáira. Például a „meddig 

hiteles egy építészettörténeti rekonstrukció” tudományt és praxist feldúló 

mai vitáját Brunó évtizedekkel korábban exponálta műveiben és romanti-

kus tudományos fikciójában. Amint ifjúkorának speciális pécsi művészeti 

mikroklímájában az amatőrfilmes tevékenység és a body art találkozás 

is az ő és generációja időszerű teljesítménye volt, aminek most végre 

megindult feldolgozása ugyancsak megkésett.   

Amikor Keserü Katalin a velencei pavilonzárás után fél évvel meghív-

ta az Ernst Múzeumba a Mi vagyunk Atlantisz! kiállítást, Brunó kerámia 

lélekhajója és a város-makett együtt uralta az egész tárlatot. éreztem, 

ahogyan a budapesti megnyitásra elemi erejű beszédet mondó Karátson 

gábor és Brunó transzcendens-virtuális barátsága ugyanúgy azonnal 

megszületett, mint jánossal. Most mindhárman magasabb dimenzióban 

folytathatják a sárvilágban kényszerűen kevéssé közkeletű diskurzust. 

Földi barátoknak mégis üzennek talán.

Kérdésére válaszolva gyakran biztattam Brunót hasznosnak vélt 

MASTer OF THe CiTy deMONS
in memoriam sculptor istván gellér B. (1946–2018)

István Gellér B. was an artist building inward. He elevated the process of 

understanding his family trauma, the historic topic and contemporary fine 

arts into high-brow art despite a hostile indifference. He organically blend-

ed the findings of his imaginary archeological excavations and fictional 

research – in several genres with the professional tools of Renaissance 

masters – into a private micro-history. Working non-stop, he cultivated 

archeology, mythology, biography, paleo sciences or architecture and ur-

banism, mourning for their disappearing intellectual milieu. He was build-

ing and developing his main work titled növekvő Város („Growing city”) 

and its sunken imaginary archaic/would-be culture throughout his life.

tanácsaimmal. Tavaly nyáron azzal, hogy Velencében el ne mulassza 

megnézni a biennáléval egy időben – két helyen, a grassiban és a Do-

ganában – látható monstre Damien Hirst kiállítást. Nem azért, mintha az 

emelkedett szférában született volna – szerintem a szélhámosság nagyon 

is a valós dimenzió terméke. Hanem mert Hirst grandiózus spektákulu-

mának a Maróti géza, majd gellér B. istván által évtizedekkel korábban 

képzőművészeti műfajként „feltalált” pszeudo-régészet előzménye volt. 

Valahol – talán 2000-ben Velencében? – Hirst akár láthatta is Maróti és 

gellér B. istván interdiszciplináris parafrázisként bemutatkozó pszeudo-

leletrekonstrukciós anyagát. 2016-ban a populáris Hirst ráadásként Tha-

lassa archaikus fűszerezését, a tengeralatti régészetet, az alkotás mögött 

gigantikus ipari, logisztikai hátteret is adott hozzá. Taszító, ám tanulsá-

gos élmény volt. rábeszéltem Brunót, ne csak egyik felébe nézzen be, 

mindkét tárlatra szakítson időt. Visszajelzett: megvolt. A szűkszavúság 

mögött érzelmi viharokat sejtettem, nagyon vártam, hogy elmesélje. Ta-

lán időre volt szüksége, hogy megfogalmazza a látottakat. Nem volt 

alkalmunk már átbeszélni, véleménye a titka maradt.

De nem mindig volt visszafogottan szemlélődő. A barátság apote-

ózisának éreztem, amikor pár éve szakmai hűségéből is, az előítéletes 

közvélekedéssel szembeszállva engem kért fel a Széchenyi irodalmi és 

Művészeti Akadémiába való székfoglaló kiállítása megnyitóbeszédére 

(2B galéria, 2013). Elhangzott Ferencz győző elnöki beszéde és az én 

mondókám. Majd következett egy furán bájos, ám indulatában drámai 

incidens. Összenéztünk Brunóval, a jól ismert, meleg, huncut szemvil-

lanásával mosolygott az akkor még nem tragikomikus intermezzón. re-

méltem, hogy csinálunk majd valami fontosat és szépet együtt, hogy 

szolgálhatom még Brunó impozáns, mégis finom, szellemi mélységeket 

feltáró művészetét… Azóta gellér B. istvánt tagjai közé vette a mennyei 

művészeti akadémia is.

 

Az írást elsőként a Jelenkor folyóirat 2018. áprilisi száma közölte.
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A Balokány liget Pécs belvárosának 
egyik legnagyobb összefüggő zöldte-
rülete, amely magába foglalja a mes-
terségesen kialakított tavat, illetve az 
évtizedek óta használaton kívül álló 
fürdőt. A terület a Kodály Központ és 
a Zsolnay Negyed között fekszik, me-
lyeket az Európa Kulturális Fővárosa 
pályázat keretén belül egy új gyalogos 
sétánnyal kötöttek össze.

____
terv
plan____

Fürdő
terve
Pécs,
bAlokány
—
terv concept: kovács gáBor
—

A strandfürdő építését Engel Adolf nagy-

vállalkozó rendelte el. A Balokány fürdőben 

edzett az 1930-as évek elejétől Abay Nemes 

Oszkár úszóbajnok és olimpikon is. A fürdőt a 

harmincas évek elején Dulánszky jenő tervei 

alapján teljesen átalakították a mai formájára. 

Az 1933-as ünnepélyes átadás keretében a 

Népfürdő, hat évvel később pedig a Városi 

Fürdő nevet kapta. A hatalmas népszerű-

ségnek örvendő strand a hatvanas-hetvenes 

években élte aranykorát, a nyolcvanas évek 

elején viszont a megfelelő egészségügyi en-

gedélyek hiányában végleg bezárt. épületeit 

később műemlékké nyilvánították.

A terv célja a Balokány ligetben található 

fürdő kortárs felfogásban való újjáélesztése, 

valamint javaslattétel a liget építészeti rende-

zésére. Eredeti állapotában a fürdő három fő 

épületegységből álló komplexum volt, ame-

lyekhez két szabadtéri medence tartozott. A 

karakteres, lelátószerű épületre, illetve annak 

kiegészítésére a terv kortárs építészeti ele-

meket javasol, ennek eredménye egy rek-

reációs létesítmény, amely kompakt módon 

reagál a múltjára és a jelenkori környezetére. 

A három egységből álló fürdőből a középső 

főbejárati épületet leválasztja és kiegészíti. 

A fennmaradó, tőle keleti irányban található, 

korábban női öltözőként funkcionáló épüle-

tet a Művészeti Egyetem számára műterem és 

időszakos kiállítások befogadására alkalmas 

létesítménynek, míg a nyugatra lévő régi bü-

fét a Balokány tó felé tájolva a ligetben műkö-

dő kávézónak javasolja. A liget újjáélesztése 

érdekében ezeket a funkciókat egy új, belső 

gyalogos tengelyre fűzi fel, ami a Balokány 

tavon keresztül vezet át és Zsolnay Kulturális 

Negyedig tart. 

A meglévő épület napjainkra teljesen 

leamortizálódott, a lelátó egyik oldala már 

beomlott és állagvédelmi szempontból vé-

dőtetőt kapott. A terv a korábbi épület mű-

emléki homlokzatát tiszteletben tartja, mint 

egy réteget megőrizve, és az új létesítményt 

ehhez integrálja. A régi épület kontúrjában az 

előtér, recepció, öltöző, kiszolgáló helyiségek 

kapnak helyet. A terepszint alatt egy fedett 

medence és szaunavilág kerül kialakításra, 
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melyből egy térbe állított lépcsőn keresztül 

lehet a kültéri medencébe érkezni. 

A tömegformálás a karakteres lelátó for-

mát absztrakt módon körbeviszi a kültéri nagy 

medence körül, amely pengefalakra helyezve 

légies jelleget kap. Ebben a háromszög ke-

resztmetszetű tömegben kapnak helyet a 

különféle spa szolgáltatások, mint például a 

Kneipp-taposósáv, aromaterápiás privát ká-

dak, illetve masszázsszobák. A tömegen lévő 

bAlOkáNy bATHS CONCepT
pécs

Balokány is a grove in downtown Pécs, the 

most extensive unbroken green zone of the 

city, which contains the artificial lake and the 

baths complex which has been out of use for 

several decades. The primary goal of the con-

cept to revive the baths located in Balokány 

grove was a contemporary interpretation as 

well as a proposal to cover the architectural 

rendering of the area. In its original form, the 

baths was a complex containing three main 

buildings with two outdoor pools. The con-

cept proposed contemporary architectural 

features for the characteristic tribune or grand 

stand style building, as well as to comple-

ment it so as to have a recreational facility, 

which has a compact response to its past and 

present-day context. 

apró, véletlenszerűnek tűnő, de tájolt nyílások 

segítik az ellazulást a különböző terápiákon, 

és természetes bevilágításra, illetve a gőz ki-

vezetésére szolgálnak. A fürdő területét és a 

ligetet a főépület téglahomlokzatára utalóan, 

egymáson eltolt betonszürke téglákból álló 

fal választja el. A tervezett fürdő egyszerre 

igyekszik tisztelegni a múlt előtt, és igazodni 

a kortárs építészeti ízléshez.
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szerpeNtIN
dunA múzeum és 
konferenciAköz-
Pont, komárom 
—
terv concept: csÉMy olIvÉr, 
csÉMy krIsztIáN
—

A komáromi Erzsébet sziget csúcsa 
mind Komárom városa, mind pedig a 
két határos ország, Magyarország és 
Szlovákia szempontjából kiemelkedő 
helyen található. Erre a pozícióra re-
agál a Duna múzeum és konferencia-
központ terve.

A Duna vonalán egyedülálló központ meg-

jelenésében kihasználja a hely adottságait. 

A keskeny, hosszan elnyújtott, szalagszerű 

épület dinamikus, ikonszerű formájával kor-

társ építészeti mű, amely Komárom gazdag 

építészeti és történelmi emlékei mellett képes 

domináns hatással lenni a környezetére. Mi-

vel a helyszín a két országot elválasztó Duna 

folyón van, a tervezők hisznek abban, hogy 

állami szinten is közös érdek egy egészen 

egyedülálló megoldás létrehozása.

A Duna múzeum és konferenciaközpont 

egyik különlegessége az épület részeként mű-

ködő, időszaki kiállításoknak helyet biztosító 

hajó, amely kialakításában és formájában az 

épület karakterét követi. Annak szerves ré-

szeként működik, mégis szükség szerint le-

választható, így a város és az épület hírnevét 

tovább véve mobilis kiállítótérré válik a Bécs 

és Budapest közötti hajóútvonalon.  Az épület 

a kiállítótér és konferenciaközpont szerepén 

túl Komárom város méltó személykikötőjévé 

válhat – ami jelenleg méltatlan körülmények 

között működik. Személykikötőként az uta-

soknak azonnali programot nyújt a kiállítóte-

rekkel és a házra kapcsolódó gyalogoshíddal, 

utóbbi a dunai öbölágat átívelve, Komárom 

történelmi belvárosát köti össze az épület-

tel. A kikötőtől a belváros légvonalban csu-

pán 300 méter távolságra van, így 5-6 perc 

sétával elérhető. A „Szerpentin” fantázianév 

arra utal, hogy az idelátogatók az épület 

homlokzatán kialakított lépcsősoron mint-

egy 32 méteres magasságba sétálhatnak fel, 

ahonnan egyedülálló kilátás nyílik a városra, 

illetve közvetlen közelről a szomszédos köz-

ponti erődrendszerre. Az épületen a terve-

zők további köztereket alakítottak ki, ezek 

találkozóhelyként, játszótérként, rekreációs 

funkciót kaphatnak, például szabadtéri mo-

ziként működhetnek. Ki kell emelni a helyszín 

történeti vonatkozását: a Duna múzeum és 

konferenciaközpont helyszínéül az egykori 

Magyar Folyam- és Tengerhajózási részvény-
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társaság által alapított első magyar hajógyár 

közvetlen szomszédságát jelölték ki a terve-

zők, hangsúlyozva a Duna, illetve a folyóhoz 

kapcsolódó tevékenységek jelentőségét a 

város életében. A közeljövőben az öreg hajó-

gyár területén szintén jelentős beruházások 

és fejlesztések várhatók. A Szerpentin, mint a 

komáromi Erzsébet sziget jelentős fejlesztése, 

a város gazdag történelmi múltját tiszteletben 

tartva új fejezetet nyithat Komárom életében. 

Egyik első lépés lehet annak érdekében, hogy 

a város visszakerüljön a térség (Dél-Szlová-

kia, illetve észak-Magyarország) kulturális és 

gazdasági térképére. 

SerpeNTiNe
danuBe museum and conFerence
centre, komárom 

The tip of erzsébet island in Komárom is located 

in a site outstanding for both of the neighbouring 

countries, Hungary and the slovak Republic. The 

design of the Danube Museum and conference 

centre is a response to this unique position. The 

centre unique along the Danube banks takes ad-

vantage of the potentials of the site. The narrow 

elongated ribbon-like building is a work of con-

temporary architecture with its dynamic, iconic 

form which has the capacity to predominantly 

influence its environment besides the rich vari-

ety of architectural and historic monuments in 

Komárom. As the site is along the River Danube 

separating the two countries, designers believe 

it is a common interest even on state level to find 

a genuinely unique solution here.
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____
passzázs
passage____

vIlágvárosok – BUdapest BÉcs
20. százAdi PárhuzAmos városterek
ringturm, bécs, 03. 07. – 06. 08.
—
szöveg text: szegő györgy     fotók photos: rINgtUrM
—
A Wiener Städtische cég hosszú múltra 
visszatekintő „Építészet a Ringturmban” 
sorozatában ismét Bécs és Budapest 
párhuzamait prezentálja.

Tamáska Máté műemlékes, szociológus, 

építész és Adolph Stiller kurátor 2015-ben 

rendezett itt a két „testvérváros” múltját 

összehasonlító tárlatot. Akkor a Monarchia 

aranykorára és a 19-20. század fordulójára 

fókuszáltak. Most az 1918-tól, a duális állam 

végétől a 70-es évekig, a modern kor végé-

ig kerestek párhuzamokat. Fényképek, okos 

kommentárok láttatják a városi terek hason-

lóságát, eltéréseit. 

Az 1. fejezet a Lakhatás vezérfonala men-

tén utazik vissza a két főváros közelmúltjába. 

Fotópárok segítségével sikerül pótolni, hogy 

nem állnak rendelkezésre irányadó tudomá-

nyos összevetések. A lakásépítés mégis az a 

téma, amelynek feldolgozottsága mind Bécs-

ben, mind Budapesten megtörtént – ha nem 

is azonos elméleti és módszertani alapokon. 

Kitűnnek az időbeli párhuzamok és eltolódá-

sok. A Camillo Sitte-féle „zöld város” irányát 

Bécsben a Hof-os építési modell erődszerű 

munkástelepei váltották le. De ezzel a for-

mával az 1934-es Vörös Bécs harcai után 

felhagytak. A budapesti kertvárosi beépítés 

(Wekerle, Bírák telepe) tovább élt, a Hof-tí-

pusra alig van példa (az óbudai amfiteátrum 

feletti tömb ritka párhuzam).

A második világháború körüli idők bécsi 

Városi házai rímelnek Medgyaszay korábbi 

budapesti házaira. A kertvárosi telepszerű be-

építés újra megjelenik az 1940-es, 50-es évek 

Bécsében, míg nálunk már a lakótelepi, még 

nem paneles lakhatás dominál. Mindkét város-

ban nagy szerep jut a foghíjak építészeti kihí-

vásaira válaszoló építészeknek. Budapesten 

az 1956-os újabb városrombolást követő újjá-

építésben ez komoly tényező – beleértve ebbe 

olyan speciális modernizációs lehetőségeket, 

mint a gyalogosteret bővítő árkádosítások. 

 Ez utóbbi részlet már a 2. nagy témához is 

tartozik, amit sebesség néven foglaltak ösz-

sze. Tamáska tömören fogalmaz: a 19. szá-

zadban a közlekedés fejlődése megmaradt a 

házak által közrefogott térben, míg a 20. szá-

zadban a közlekedés terjeszkedő struktúrái 

köré épültek a házak. A régi újjáépítése he-

lyett egyre inkább az utópiák érvényesülnek, 

gyakran formai alapon. Például a köztereket 

a villamosfordulók generálták, de a budapesti 

Pasaréti tér beépítésénél a buszvégállomást 

az autóbuszok kisebb fordulósugara helyett a 

divat diktálta.

új építéSű éS lebontáSrA váró házAk budApeSten, 1970 © FortepAn A béCSi “erdbergerlände” átAlAkuláSA A dunA-CSAtornA Felől nézve, 1972 
© wStlA, preSSe- und inForMAtionSdienSt
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A 3. nagy egység a Vertikalitás címet kap-

ta. „A toronyház hierarchiák kifejezője” – írja 

Tamáska Máté. Európában a gótika óta hó-

dító építőperspektíva gyökere lehet szellemi 

– kőből rakott imádság – vagy technológiával 

kifejezett – acél és vasbeton – tömegek feletti 

uralomra törés. A hatalom imázsa megkérdő-

jelezhetetlen szerepet kap a fent-lent ellen-

tétében. A két Duna menti metropoliszban a 

20. században nem volt sikeres a toronyházak 

ügye. De az erről szóló urbanisztikai viták fo-

lyamatosak voltak – és a 21. századra felerő-

södtek, s Bécsben ma áttörtek. A kiállításon 

két, időben kissé távoli páros a pesti OTi to-

rony és a bécsi ringturm, vagy a Matzleins-

dorfer Hochhaus és az újpalotai „víztorony-

ház”. Hasonló technológia-függő folyamatot 

tükröz A fény és az elektromosság egység. Az 

összehasonlító példákat a díszkivilágítások, 

az üzletutcák neonerdeje, az aluljárók nappali 

fényben úszó terei kínálják.

A háborúk és a diktatúrák kora rész az ok-

okozati eltérések miatt nehezen kezelhető. A 

háború utáni Ausztria megkötötte az új (szov-

jet nélküli) államszerződést, fogadni tudták a 

Marshall segélyt, míg Budapestet 1956-ban 

másodszor is romboltak a megszállók. A vá-

ros és múltja fejezet fotóanyagából kitűnik, 

hogy az újjáépítésben „minél radikálisabban 

jelent meg az urbanisztikai léptékű tervezés, 

párhuzamosan annál erősebb igényként je-

lentkezett a történeti városképek védelme” – 

írja Tamáska Máté a szép katalógusban.

értelmezési nehézséggel jár az össze-

hasonlításból levonható/megfogalmazott ta-

nulság, hogy az önálló kiállításegységként is 

megjelenő Jóléti állam szlogencímmel itt is, 

ott is előtérbe kerültek a gyermekeket szol-

gáló játszófunkciók és -házak, kifejezve a 

háború utáni hitet: a gyermekek a jövő leté-

teményesei. Később a fogyasztói társadalom 

kívánta feledtetni a 20. század rémtetteit.  

jó összehasonlítást kínál viszont a két 

várost összekötő Duna urbanisztikai szerepe. 

A fenti csoportosításhoz a levéltárak, fotóar-

chívumok megszerezhető anyagának átfogó 

ismeretére volt szükség és a fotók megszer-

zéséhez taktikai érzékre. A képek böngészése 

pedig igazi ritka csemege.

Az 1963-bAn épült gyAlogoS Aluljáró A budApeSti AStoriánál, 1965 © FortepAn

Az 1955-ben Megnyitott gyAlogoS Aluljáró A béCSi operánál, 1959 © wStlA, preSSe- und inForMAtionSdienSt
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saNghay – shaNghaI
PárhuzAmos eltérések kelet és nyugAt között
hoPP ferenc ázsiAi művészeti múzeum, 
2017. 09. 21. – 2018. 04. 08.
—
szöveg text: szegő györgy
—
Hopp Ferenc Andrássy úti palotájának 
arisztokratikus miliőjére rímel a kiállítás 
alapötlete: Dessewffy Flóra főnemesi 
családból származó sanghaji táncos-
nő volt. A végzet keleti asszonyának 
egyik rokonától kapta a múzeum a ha-
gyatékban megőrzött fellépő ruhákat.

A kutatók felismerték, hogy ebből kiindulva 

egy szélesebb spektrumú tárlat is készülhet. 

és a munkájuk nyomán feltárult a 20-as, 30-

as évekbeli Sanghaj: a táncosnő művészkar-

rierje és több ott alkotó magyar származású 

építész, képzőművész pályája, akik szerepet 

játszottak a metropolisz felvirágoztatásában. 

Feltárták az ott élt magyar üzletemberek kul-

túrák közötti falakat lebontó misszióját, ezt a 

University of Hongkong könyvtára is segítette. 

 A kínai táncosnők erotikus misztikája 

máig foglalkoztatja a nyugati kultúrát. Két 

régi magyar filmre is rábukkantak. A keleti 

történetekbe ültetett európai filmek a háborús 

hangulat elől (1943–1944) lektűrbe menekü-

lő pesti közönség örömét szolgálták. Karády 

Katalin és Szeleczky Zita filmjeiből a kuráto-

rok kikockázták a filmdíszletben elhelyezett 

értékes kínai és japán iparművészeti tárgya-

kat, amelyeket Hopp Ferenc gyűjteményéből 

kölcsönöztek annak idején a film készítői. A 

szövevényes szálak bevezetéseként ezek az 

értékes műtárgyak most újra felragyoghatnak. 

 A második kapocs Budapest és Sanghaj 

között képzőművész pályákban mutatkozik. 

Két kiemelkedő alkotó, Boromisza Tibor és 

román györgy festészete egyszerre bír eg-

zotikus és szellemtörténeti sajátosságokkal. A 

téma magyarországi festészeti hatása, áthal-

lásai, húsz művész 1930-as évekbeli munkái 

egy egész teremnyi kuriózumot kínálnak. (Ha-

sonló, de már építészeti parafrázis az 1931-es 

építésű kínai Hold-kapu a rózsadombi Bólyai 

utcában. A kertkapu mögötti villa tulajdono-

sa Simonyi-Semadam Sándor miniszterelnök 

volt, aki a Magyar Nippon Társaság, a Magyar 

Keleti Társaság és a Turáni Társaság tagja, 

ismert Kelet-utazó volt. Külön kiállításrész 

foglalkozik az utazók és műkereskedők tevé-

kenységével.) Az egész tárlat interdiszcipliná-

ris, intermediális megközelítéssel közelít a 20. 

századi magyarországi Kelet-kép fragmentu-

mainak összerakásához.

A legerősebb, legkevésbé töredezett szál 

Hudecz László, Sanghaj főépítészének art 

deco architektúrájával és a kínai modernizá-

cióval foglalkozik (lásd Mé 2010/1). További 

építészeti vonatkozásokat is felmutat a tárlat, 

kiemelkedik ezek közül Ferkai András tanul-

mánya Pagoda a Mátrában címmel, melyben 

Medgyaszay istván Kelet ihlette építészetét 

kapcsolja a széles ívben felvázolt kiállítás te-

matikához. A kiállítás szinte kötelező feladat-

ként jelöli ki a kutatások folytatását.

A kiállításhoz a két kurátor, Fajcsák györ-

gyi és Kelényi Béla szerkesztésében impo-

záns katalógus is készült, amelyben többek 

között Ablonczy Balázs az 1920-as, 1930-as 

évek magyar politikai viszonyai között eltor-

zított turanizmust új kutatások tükrében tisz-

títja meg a szocializmus éveiben rárakódott 

sztereotípiáktól.

deSSewFFy FlórA, A háttérben buddhA-ábrázoláSSAl, rAngoon, 1938

jASChik álMoS: A dinAMók urA, 1923
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JohN soaNe És taNítváNyaI
visions of World Architecture
berlin, éPítészeti rAjzok múzeumA, 03. 02. – 06.1 7.
—
szöveg text: götz eszter      fotók photos: tschoBaN FoUNdatIoN, BerlIN
—
A Tschoban Foundation által működ-
tetett berlini Építészeti Rajzok Múzeu-
ma gyakran rukkol elő ritkaságszámba 
menő kiállításokkal. Ezúttal a londoni 
John Soane gyűjteményből kölcsö-
nöztek egy gazdag válogatást azokból 
a rajzokból, melyekkel Soane 1809 és 
1820 között a Royal Academy of Arts-
on tartott előadásait illusztrálta.

A brit építész elméleti felkészültsége majd 

kétszáz év távlatából nézve is rendkívülinek 

mondható. Soane elegánsan csoportosította 

a tanítványai számára rajzolt épületábrázolá-

sokat, a prehistorikus építmények rajzától a 

19. századi londoni ábrázolásokig. A színes 

rajzok nem csupán az építész gondolkodás-

módjáról vallanak, de arról is, hogy milyen 

pedagógiai módszereket használt az építé-

szetoktatásban.

john Soane-t 1806. március 28-án ne-

vezték ki a Királyi Akadémia professzorává, 

onnantól fogva évente hat előadást tartott, 

melyeknek elsődleges forrásául julien-David 

Le roy és jacques-François Blondel össze-

foglalóira támaszkodott (a két szerző a Fran-

cia Királyi Akadémia professzora volt). Saját 

egyetemi élményei is segítették, ifjúkorában, 

az 1770-es évek végén elbűvölték Thomas 

Sandby egyetemi előadásai, melyeket 128 

akvarelljével illusztrált. Tapasztalatból is-

merte azt a hatást, amelyet az előadásokat 

kísérő, finom kidolgozású rajzok gyakorolnak 

a fiatal hallgatókra, sokuk egész pályáját, lá-

tásmódját, esztétikai igényességét meghatá-

rozták ezek a szemléltető ábrák. Így Soane 

nem csupán láthatóvá tette az előadásai té-

máit, hanem a befogadás élményének teljes-

ségére törekedett.

robert ChAntrell: A CAprArolAi villA FArneSe MetSzete, 1811 © Sir john SoAne’S MuSeuM

SoAne MűterMe: A londoni kew gArdenS épületei © Sir john SoAne’S MuSeuM 
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Több mint 1000 rajzot készített vagy ké-

szíttetett a 11 év során, a legtöbbet a hallga-

tók közreműködésével. Némelyik részleteivel 

hetekig elbíbelődtek a diákjai. Ez a kemény 

munka egyfajta beavatás volt, rengeteg időt, 

állhatatosságot és a részletek teljes megér-

tését követelte a leendő építészektől. Töb-

bek között ez a sorozat vitte Soane-t arra az 

elhatározásra, hogy londoni otthonából la-

kásmúzeumot hozzon létre, melyet amolyan 

„építészeti akadémiának” szánt, ahol a szak-

mabeliek és a laikusok különböző szinteken is-

merkedhetnek meg az építészet művészetével. 

Noha a rajzokra nem került szignó, Soa-

ne fennmaradt munkanaplóiból sok diák ne-

vét ismerjük. Az illusztrációk három csoportba 

sorolhatók: némelyek a Soane polcain tartott 

fóliánsok metszetei alapján készültek – több-

nyire Piranesi grafikáinak másolatai –, másokat 

a londoni épületek megrajzolásával készítet-

tek, a legtöbb pedig Soane és más korabeli 

építészek rajzai alapján születtek, melyekből 

a mester igen jelentős gyűjteményt őrzött. 

 A kézirajz kora leáldozóban van, az épí-

tészkarok oktatási módszerei között ma már 

a 3D modellezés, a parametrikus tervezés 

gyorsan fejlődő eszközei otthonosabban van-

nak jelen, mint a ceruza. Mégis, a vonalak 

művészetében felhalmozódott évszázados 

tapasztalat nélkülözhetetlennek bizonyul. 

Erről árulkodik a berlini építészeti rajzok 

Múzeumában rendezett kiállítások körüli ér-

deklődés, és az a jelenség is, hogy a fiatal 

építészek újabb és újabb generációi – ha 

nem is az egyetem keretében, de saját kedv-

telésükre – ceruzavázlatokkal, útirajzokkal, 

skiccekkel rögzítik a számukra legfontosabb 

vizuális élményeket. Soane pedagógiai útmu-

tatása ma ösztönösen él tovább.

ChArleS tyrell: A róMAi Szent péter-bAzilikA éS A pAntheon, Az oxFordi rAdCliFFe librAry éS SoAne londoni rotundájA egyMáSrA koMponálvA, 1814
© Sir john SoAne’S MuSeuM

ChArleS pApendiek: pAllAdio CSigAlépCSő terve, 1819 © Sir john SoAne’S MuSeuM
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az olasz desIgN NapJa 2018
budAPest music center, 2018. 03. 01.
—
szöveg text: szegő györgy       fotók photos: BUdapestI olasz NagykövetsÉg
—
Az olasz Külügyi és Nemzetközi 
Együttműködés Minisztériuma szerte 
a világon évente megünnepli az Itali-
an Design napját. A tavalyi statisztika: 
100 város, 20.000 résztvevő. Az idei 
esemény főtémája: design és fenn-
tarthatóság.

Olaszország a reneszánsz óta a művészi 

kézműves technológiák innovatív központja. 

A kézművesség takarékos a nyersanyaggal, 

kevés a hulladék, így jól illeszkedik a 2020-as 

Dubaji Világkiállítás fenntarthatóság szlogen-

jéhez. De közelebbi bemutatkozásként a cso-

port április 17–22. között részt vesz a rangos 

Milánói Bútorkiállításon is.

A piac az ipari fellendülés kezdeteitől gaz-

dag tartalmat tulajdonít a Made in Italy fo-

galmának. Abba éppúgy beletartozik az olasz 

lelkület, mint az itáliába látogató vendégek 

Olaszország-élménye. A prezentáció a BMC-

ben erre a bázisra épített. A budapesti olasz 

nagykövettel felvezetett országimázs filmet 

Denis santachiara építész-designer és vetített 

életműve, a márka demója követte. Az alko-

tó saját munkáit beleillesztette a szélesebb 

design-panorámába, és ez valóban jól mű-

ködött, hiszen ő az italian Design Day nagy-

követe. Precízen láttatta, hogy a design az 

ország húzóágazata; a Bain&Company szerint 

a design 100 milliárd eurós világforgalmának 

egyharmada olasz.

A számoknak és az olasz életérzésnek 

megfelelően, a show következő fellépői – szá-

munkra kicsit szokatlanul – délcegen visel-

ték produkcióik jó hírét és hibátlan szabású 

öltönyeiket. impozáns demót prezentált a 

Benetti Yachts luxuscég, amelynek kisebb 

dokkjai Livornóban, a nagyobbak Dubajban 

és Szingapúrban működnek. A Paolo castelli 

cég kézműves bútorait a világ luxusszállói-

nak jó részébe szállítja. Ugyancsak manufak-

túraként működnek a sIcIs mozaik-üzemei.  

A beszállítóktól is csak kézi termékeket fo-

gadnak be. Amint az Alfa Romeo vagy a 

Maserati luxuskocsijai sem futószalagokról 

gördülnek le. A Damiani Jewelry ékszereinél 

az Italian style jelző ugyancsak a reneszánsz 

uralkodók udvari pompáját idézi.

Összefoglalva, az olasz design felmérte, 

hogy a világ szociális ollója egyre szélesebb-

re nyílik, a luxuscikkek árát az egyediséget 

garantáló kézművesség képes magasan tar-

tani. Az olaszok erőssége mindig is a művé-

szi kézművesség volt. Ezt képesek high-tech 

elemekkel kötelező ötvözetté elegyíteni. Ta-

nulság lehet ez a MOME prezentációját tartó 

magyar résztvevőknek és a szakmai publi-

kumnak.

deniS SAntAChiArA bevezető előAdáSA
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  Az építészetben sokféleképpen 

jelenhet meg szimmetria, még több 

lehetőséget kínál erre a fotó mint 

médium. hlinka zsolt fotóin a házak 

sosemvolt arcát látjuk, amely nem is 

létezne a képzeletbeli tükör, a szim-

metria nélkül. Az egyszínű hátterek 

sokszor segítenek megteremteni ezt 

a képzeletbeli világot. A könyv 12 

fotós projektet foglal gyűjteménybe, 

mindegyik téma Budapesthez kötő-

dik. A fotós számára elsősorban az 

épített környezet nyújt ihletet, ezen 

belül sokfelé elkalauzol bennünket. 

A sorozatok témái között találhatunk 

egyszerű bérházakat, de  patinás 

épületeket vagy budapesti színházi 

nézőtereket is. ugyanakkor a metróál-

lomások földfelszín alatti, vagy éppen 

a kelenföldi erőmű elfeledett világa is 

adhat inspirációt. A sorozatok kaland-

ra hívnak, hogy az ismerős helyeket 

a megszokott nézőpontból kilépve új 

perspektívából lássuk. A könyv tartal-

mában és kivitelében is a maximumra 

törekszik, ott a helye minden fotót és 

építészetet kedvelő könyvespolcán.

Botzheim Bálint

Urban Symmetry
hlinka zsolt, premier nyomda kiadó,

2018, 165 oldal

www.meonline.hu

new Cabin HomeS
Monsa, barcelona, 2018. 142. oldal

www.meonline.hu

  A néhai usA-nagykövet által 

alapított new york-i salgo trust for 

education gyűjteményéből 1920 utá-

ni nagyértékű moholy-nagy művet 

adományozott a magyar nemzeti 

galériának. Az alkotónak ebből a kor-

szakából eddig nem volt festmény az 

intézményben. A nagykövet 1988-ban 

a christie’s aukcióján vásárolta meg az 

Architectur 1/Konstrukció kék alapon 

olajképet. Beérkezése mellé 04. 12-én 

szimpóziumot rendeztek az mng-ben. 

előadást tartottak passuth krisztina, 

csaba krisztina, orosz márton és 

ifj. Botár olivér, a salgo trust kurá-

tora, az university of manitoba mű-

vészettörténész professzora. utóbbi 

előadása révén páratlan nyomozásba 

tekinthetett bele a közönség: a kép 

hátoldalán egy korábbi festményt is 

találtak, a Vasútkép szántófölddel c. 

művet. ez a verso le volt meszelve, 

hosszas és alapos restaurálással állt 

elő a jelenlegi élvezhető állapot. Botár 

bemutatta azt a régi – még illusztrá-

ciók nélküli – kiállítás képjegyzékeket 

kutató munkát, amelynek segítségével 

beazonosította festményt. elvégez-

hetővé vált a datálás, ebből és más 

dokumentumokból feltételezhető, 

hogy az orosz konstruktivizmusról az 

oroszországból éppen Berlinbe érke-

ző hincz gyula által kaptak hírt a ber-

lini sturm galéria avantgárd köreihez 

akkor szorosan kötődő péri lászló és 

moholy-nagy lászló. ez valószínűsíti, 

hogy a két festő művei, köztük a most 

Budapestre érkezett Architektur1 az 

internacionális konstruktivizmus egyik 

első darabjai.

A szimpóziumot a new yorkban élő 

Böröcz András moholy-lászló A tyúk 

mindig tyúk marad c. filmforgatóköny-

vének felhasználásával készített per-

formansza zárta.

szegő György

  A spanyol monsa kiadó jelentetett 

meg egy válogatást a fenntartható 

építészet egyik önálló ágaként egyre 

népszerűbb, erdőben vagy vízparton, 

természeti környezetben, minimális 

környezetterheléssel járó ún. kabin-

házakból. A norvég, portugál, ameri-

kai, új-zélandi, olasz, chilei, kanadai 

példák mellett három magyar épület 

is szerepel: a minusplus iroda leány-

falui családi háza, Béres Attila kőszegi 

hideg-háza és tóth lászló kapuvár 

melletti nyaralóépülete, ami azt jelzi, 

hogy a kortárs magyar építészetben 

kifejezetten erős vonalat képviselnek a 

természetes anyaghasználattal meg-

valósított, minimalista, kompaktságra 

törekvő terek.

A kötet kétnyelvű (spanyol-angol) le-

írással, igényes fotóanyaggal, és ami 

a legfontosabb: sok rajzzal mutat be 

egy-egy kabinházat, szinte útmuta-

tóként a műfaj leendő művelőinek. A 

bemutatott épületek 30 és 170 m2 

közötti összterületükkel a szerény 

méretű családi házak közé sorolha-

tók, a kevés szöveggel, ám remekül 

„olvasható” képanyaggal érvelő kötet 

leginkább a potenciális megrendelőket 

szólítja meg, feltárva az egyszerűség, 

a mértéktartó tér, a kevés tárgy hasz-

nálata és a minőségi életmód közötti 

szoros összefüggést.

Götz Eszter

arCHiteCtUr1
moholy-nagy szimpózium 
az mnG-ben
Mng 04. 12.

www.meonline.hu

  Az émi jogelődjét, az építésügyi 

minőségvizsgáló intézetet 1963-ban  

hozták létre.  ma, 55 évvel később az  

émi építésügyi minőségellenőrző in-

novációs nonprofit kft. magyarország  

legnagyobb épület-  és építőanyag-

ipari minőségellenőrző innovációs in-

tézménye, a hazai építésügy megha-

tározó szereplője és szakmai szellemi 

központja. tevékenységét országos 

lefedettséggel látja el, hozzáértését 

hazai és nemzetközi szinten egyaránt 

bizonyítja. Az 1948-ban alapított épí-

téstudományi intézet (éti) részeként 

működő minőségvizsgáló tagozat le-

választásával, az építésügyi miniszter 

1963. február 12-i alapítói határozatá-

val létrehozta az építőipari minőség-

vizsgáló intézetet.  Alapításának célja 

az volt, hogy az építő- és építőanyag-

ipart egy független vizsgáló bázis 

szolgálja ki, kitüntetetten a termékek 

műszaki jellemzőinek szakszerű vizs-

gálatával, illetve az egységes vizsgála-

ti dokumentumok elkészítésével.

Az alapítás óta eltelt több mint fél 

évszázados működés egyedülálló 

tapasztalattal, hozzáértéssel vértez-

te fel az émi-t. Az építőipar terüle-

tein (tartószerkezetek, épületfizika, 

tűzvédelem, vegyészet, épületgépé-

szet, mechanika) felhalmozódott tu-

dásának, szakértői tapasztalatának, 

valamint képzett, hozzáértő szakem-

bergárdájának köszönhetően magas 

színvonalon nyújt szolgáltatásokat. 

Az 55 év alatt felhalmozódott tudást, 

szakértelmet az építésügyi szerep-

lők számára is átadja konferenciák, 

előadások, rendezvények által. A 

társaság bekapcsolódik az építészeti 

kultúra fejlesztését szolgáló országos 

kutatási, műszaki fejlesztési, valamint 

az oktatási-képzési programokba.  

mindezeken túl nyugat-európai társ-

kutató intézetek együttműködő vagy 

konzorciumi partnereként nemzetközi 

szinten is részt vesz kutatás-fejlesz-

tési pályázati felhívásokban.

forrás: émi

55 éveS az émi
Az építésügyi Minőségvizsgáló intézet 

megalakulásának évfordulója

www.meonline.hu

nyArAló, MinuSpluS irodA, Fotó: bujnovSzky tAMáS
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HÍrEK

2018-ban is sor kerül a mész által 1988-ban 
alapított csonka pál érem átadására. A kitün-
tetés az építész- és tartószerkezet-tervezők 
(konstruktőrök) alkotó együttműködését
hivatott elismerni. A díj alkotópáros és egyéni 
alkotó kategóriában adományozható. A kitün-
tetésre bárki (jogi vagy természetes személy) 
tehet javaslatot. A javaslatokat kellő indoko-
lással  2018. május 25-ig  a magyar építő-
művészek szövetsége titkárságára (1088 
Budapest, ötpacsirta u. 2. tel: +36 1 318 
2444, +36 70 614 9485; e-mail:
titkar@meszorg.hu) "csonka pál-érem" tárgy-
gyal kell eljuttatni. 

2018. március 4-én, életének 87. évében 
elhunyt pomsár János ybl-díjas építész, 
városgazdász. 

Archív fotógyűjteményt bemutató weboldalt 
indított a lechner tudásközpont. Az 1945 
és 1990 közötti hazai építészet lenyomatát 
őrző Dokumentációs központ online fotótá-
rában többek között ikonikus épületeket, a 
nyugati pályaudvar felújítását vagy éppen az 
állami tervezővállalatok életét bemutató sok 
évtizedes felvételeket böngészhetünk. A folya-
matosan bővülő válogatás a szakmabeliek és 
a korszak iránt érdeklődők számára egyaránt 
izgalmas kincseket rejt. A fotótár itt található: 
fototar.lechnerkozpont.hu

Az a4 stúdió építésziroda tervei alapján ké-
szült magyar nemzeti teniszközpont épülete 
bejutott az s.Arch építészverseny és konfe-
rencia döntőjébe. A 2014 óta  évente megren-
dezett, rangos esemény zsűrijét olyan neves 
építészek alkották, mint toyo ito, Will Alsop és 
Viviana muscettola (zaha hadid Architects).

324 épület szerepel a Baumit Life challenge 
nemzetközi építészeti díján, melyre 26 or-
szágból érkeztek jelölések. A hosszú listát 22 
magyar épület gazdagítja. A nemzetközi zsűri 
6 kategóriában választja ki a díjazott épüle-
teket, ezek a családi ház, társasház, köz-
épület, energetikai felújítás, műemlékfelújítás 
és speciális struktúra. Az eredményhirdetés 
június 14-én lesz pozsonyban. A díj kiírója, 
a nemzetközi Baumit közönségszavazást is 
hirdetett ezen az oldalon: http://lifechallenge.
baumit.com. Az épületeket regisztráció után 
1-10 pont között lehet értékelni. A kategórián-
kénti legmagasabb pontszámot kapott épüle-
tek építészei oklevelet kapnak. A regisztráció 
során a szavazatot leadó érdeklődők jelent-
kezhetnek egy sorsolásra, amelyen egy két-
személyes utazást lehet nyerni a Baumit life 
challenge díjátadó ünnepségére pozsonyba.

DÍjAK

első indiai származású győztesként Balkrishna 
vithaldas Doshi nyerte idén a legkiválóbb 
építészeknek járó pritzker-díjat. Az alkotó és 
csoportja, a Vastu-shilpa hetven éven át nyúló 
munkássága során louis kahn-nal és le cor-
busier-vel is együttműködött. utóbbiról mint 
mesteréről emlékezett nyilatkozatában, mond-
ván, neki köszönheti ezt a kivételes díjat.

A fény mestere 2018 nívódíját mátrai erik 
nyerte porticus installációjával. A világítás-
kultúra fejlődését támogató nívódíjra idén 
harmadik alkalommal lehetett pályázni. Az 
idei díjátadó az év egyik legjelentősebb világí-
tástechnikai eseménye volt. A fény mestere 
– master of light 2017 pályázaton a szakmai 
zsűri dicséretében részesült: Arteria industri-
al, szabó ákos és szabó sára (Barname-
zős kincs: A wittenbergi armatúra), csiszár 
mátyás, Kalászi zoltán, tóth Bálint, (circle 
pier Fényinstalláció); meetlab, Wolkensdor-
fer mátyás, Dankó Barna, Belkovits lászló 
(laser facade games 1.0–tron).  fénytech-
nikai-tervezés megosztott különdíj: Kulcsár 
zoltán és tóth petra (nemzeti közszolgálati 
egyetem, oktatási épület fogadótér kialakítá-
sa), markó andrás, Kéry Balázs, turi ádám 
és zengővári Béla (rippl lámpa –kaposvár 
vasútállomás műemléki helyreállításának 
egyedi lámpái). Borz kováts sándor különdíj: 
markó andrás, Kéry Balázs, turi ádám és 
zengővári Béla (rippl lámpa – kaposvár vas-
útállomás műemléki helyreállításának egyedi 
lámpái). Bedécs sándor különdíj: Kulcsár 
zoltán és tóth petra (nemzeti közszolgálati 
egyetem, oktatási épület fogadótér kialakítá-
sa). provim mesterdíj: Arteria industrial, szabó 
ákos és szabó sára (Barnamezős kincs: A 
wittenbergi armatúra)

Bachman gábor építész tervezőművész 
kapta idén ferencváros józsef Attila-díját.

idén harmadik alkalommal adták át a kima-
gasló építőipari szakmunkát elismerő meste-
rek mestere Díjat. A címet megosztva szabó 
Józsefnek és Deák sándornak ítélte a szak-
mai zsűri. A mapei által 2015-ben alapított díj 
célja, hogy elismerje a kiemelkedő színvonalú 
munkát nyújtó építőipari szakemberek mun-
káját és javítsa társadalmi elfogadottságát. 

KiÁLLÍTÁSOK iTTHON

∙ Artikulációk’18. kertész András kiállítása,  
 mész kós károly terem, 05. 04-ig
∙ munkák, alkotótársak, tanítványok. sala- 
 min ferenc kiállítása, pesti Vigadó, 05. 15-ig 
∙ Az Antal-lusztig-gyűjtemény legszebb 
 darabjai. moDem, Debrecen, 08. 26-ig
∙ Akik Budapestet építették 3.0. 
 Btm, 06. 24-ig
∙ Város-olvasatok, esztergom: épített kör- 
 nyezetünk fotós szemmel. A Bme urba 
 nisztika tanszék kiállítása. fugA, 05.14-ig 
∙ fiatal építészek és iparművészek kiállítása  
 a gim-házban. 
 gödöllői iparművészeti műhely, 06.24-ig
∙ gáldi Vinkó Andrea, magyarósi éva: etűdök. 
 Deák erika galéria, 05. 12-ig
∙ ferenczy Béni: utat nyitni a szabadsághoz. 
 ferenczy múzeum, szentendre, 06. 24-ig
∙ Albert ádám: minden a mienk! 
 kassák múzeum, 07. 01-ig
∙ Ata meséi. Ata kando gyermekfotói,  

 Deák17 galéria, 06. 02-ig
∙ „hiszünk a halál előtti életben” Válogatás  
 az irokéz gyűjtemény kortárs műveiből.  
 Veszprémi Várgaléria, 12. 31-ig
∙ minden nem látszik. türk péter (1943-
 2015) életműkiállítása, lumú, 06. 24-ig
∙ kibékülés. pannonhalmi főapátság 
 gyűjteménye, 11. 11-ig
∙ tektonika. gáyor tibor kiállítása
 Vintage galéria, 05. 11-ig
∙ pest, párizs, háztetők.
 rugógyár galéria, 15. 25-ig
∙ rewind. Várnai gyula hanginstallációi.
 moDem, Debrecen, 05. 27-ig
∙ „Azzal vagy egy, akit megragadsz”. 
 liezen-mayer sándor faust-illusztrációi. 
 magyar nemzeti galéria, 07. 29-ig

KiÁLLÍTÁSOK KÜLFÖLDÖN

anglia
∙ Azzedine Alaïa: the couturier. Design  
 museum, london, 05. 10. – 10. 07.
∙ the future starts here. Victoria and 
 Albert museum, london, 05. 12-től
∙ Disappear here. 
 riBA, london, 05. 02. – 10. 07.

ausztria
∙ gustav peichl: 15 Buildings for his 90th. 
 mAk, Bécs, 08. 19-ig
∙ margherita spiluttini: showcase to the
  courtyard. AzW, Bécs, 06. 01-ig

Csehország
∙ oh mountains, oh mountains, oh mount-
 ains. contemporary architecture in the  
 czech and slovak mountains in the historical 
  and landscape context. 
 galerie jaroslava fragnera, prága, 05. 06-ig 

Dánia
∙ horison. utzon center, Aalborg, 09. 16-ig 

finnország
∙ the extraordinarily ordinary. the modern  
 building heritage in central finland, Alvar  
 Aalto museum, jyväskylä, 05. 20-ig

franciaország
∙ collection paysages. Arc en rêve – centre  
 d'Architecture, Bordeaux, 10. 01-ig
∙ Alvar Aalto: Architecte et designer. cité de  
 l'Architecture et du patrimoine – palais de  
 chaillot párizs, 06. 28-ig
∙ 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

Hollandia
∙ sound as city maker. ArcAm – Architectur 
 centrum Amsterdam, 06. 24-ig

Németország
∙ African mobilities: this is not a refugee  
 camp exhibition, Architekturmuseum der 
 tu münchen, 08. 19-ig
∙ Weimar. modellstadt der moderne? 
 Architekturmuseum tu Berlin, 05. 17-ig
∙ carl fieger: from the Bauhaus to the 
 Bauakademie. Bauhaus, Dessau, 10. 31-ig 
∙ All the World's a stage? 
 DAm, frankfurt, 05. 13-ig
∙ Architecture of storage. Deutsches 
 Architektur zentrum Berlin, 05. 18-ig

Norvégia
∙ house Viewing, national museum of Art  
 Architecture and Design, oslo, 11. 18-ig

olaszország
∙ zevi's architects. history and counter- 
 history of italian architecture 1944–2000.
 mAXXi, róma, 09. 16-ig

Usa
∙ secret cities: the Architecture and 
 planning of the manhattan project. 
 nBm, Washington, 05. 05 – 2019. 03. 03. 

PÁLYÁZATOK

év háza 2018 pályázat: május 18-ig nyújthat-
ják be munkáikat családi házak, kis társashá-
zak, illetve idén először középületek tervezői 
a 2018-as év háza pályázatra. A legrango-
sabb hazai, független, szakmai pályázaton 
a két kategória egyenként 500 000 ft fődíja 
mellett idén több különdíj is gazdára vár.
A pályaművek beadása: 2018. május 18. 
15:00. A pályaműveket elektronikusan a 
www.evhaza.hu weboldalon lehet benyújtani. 

feroviarilor park, kolozsvár: A nemzetközi 
pályázat célja, hogy lehetővé tegye kolozs-
vár jelentős méretű feroviarilor park nevű 
területének fenntartható megújítását, a város 
szövetébe történő beillesztését. 
A pályázat leadási határideje: 2018. május 23. 
Bővebb információ: https://www.oar.archi/
en/concursuri/project-competition-parcul-
feroviar-cluj-napoca

tervpályázat a nyíregyháza állatpark fej-
lesztése keretében: jégkorszak attrakció 
tárgyban olyan színvonalas koncepciótervek 
beérkezését várja a kiíró, amelyek a későbbi 
tervezési feladatok szakmai megalapozására, 
az igények előzetes tisztázására alkalmasak. 
cél, hogy az attrakció látogatóbarát, hosz-
szú távon is gazdaságosan üzemeltethető 
környezetet teremtsen, valamint szükséges 
figyelemmel lenni az egyetemes tervezés so-
rán az akadálymentesség megteremtésére 
is. A kivitelezés és eszközbeszerzés költ-
sége együttesen: 3.300.285.200,-ft. A mai 
igényeknek és előírásoknak megfelelő tervet 
nyílt, titkos tervpályázat útján kívánja a nyír-
egyháza megyei jogú Város önkormányzata 
kiválasztani.
A pályázat leadási határideje: 2018. június 18. 
hétfő 16.00 óra. Bővebb információ: http://
www.kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu

A szombathelyi szent márton lovas sport, 
hagyományőrző és rendezvényközpont 
megformálására kiírt pályázat célja a szoVA 
nonprofit zrt. tulajdonában álló ingatlan kiala-
kításának megvalósítása.
A pályázat leadási határideje: 2018. június 25. 
11 óra. Bővebb információ: http://tricsok.hu/
kozbeszerzes-dokumentacio

minden építés alapja pályázat: A Beton.hu ál-
tal immáron negyedszerre kiírt pályázat egyik 
fontos célkitűzése, hogy megismertesse 
nemcsak a szakmával, de a közvéleménnyel 
is azokat a köz- és lakóépületeket, üzemeket, 
telephelyeket és egyéb, kreatív megoldáso-
kat, amelyek esetében a tervezés és a meg-
valósítás során a központi elem a beton volt. 
A pályázat leadási határideje: 2018. június 30. 
Bővebb információ: http://beton.hu/palyazat/ 

____
hírek
news____
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____
ÉpítÉszek

architects____

Dr. FiNTA jÓZSEF
építész

Diploma // Degree
1958 Bme építészmérnöki kar
1960 mész mesteriskola
2009 Bme DlA h. c.

válogatott munkák // Selected projects
mk&h irodaház, Budapest, 2011
kőérberek lakópark, 
Budapest, 2005
gyógy- és élményfürdő, 
esztergom, 2003
cardiovascularis centrum, 
Budapest, 2002
West end city center bevásárló-
központ, Budapest, 2000
millennium center, Budapest, 1997
orfk-Brfk székház, 
Budapest, 1996
Bank center, Budapest, 1995
grand hotel corvinus kempinski, 
Budapest 1990

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

ibis szálloda és iroda, 2009, 1. díj
Budapest szíve, Városháza, 2008
kormányzati negyed, 2007, ii. díj

Díjak // Awards 
1965, 1975 ybl díj
1970 állami Díj (megosztva)
1982 Budapest pro urbe díj
1996 kossuth díj
1997 köztársasági elnöki 
Aranyérem
1997 magyar művészetért díj
1998 stendl imre díj
2008 prima primissima díj

iroda // Office
finta stúdió
1055 Budapest, szent istván krt. 11.
+36 1 3743377
fintarch@fintastudio.hu

www.fintastudio.hu

SZABÓ TAMÁS jÁNOS
építész

Diploma // Degree
1994 Bme építészmérnöki kar
1998 mész mesteriskola

válogatott munkák // Selected projects
új Budapesti konferencia köz-
pont, 2015
nemzeti közszolgálati egyetem 
kollégiuma, 2014
nemzeti közszolgálati egyetem új 
oktatásiépülete, 2013
ge zenon konferencia és okta-
tási központ, 2011
k&h bankcsoport székháza, 
Budapest, 2011
Debrecen fórum kulturális és 
bevásárló központ (Dr. finta 
józseffel), 2009
új vásárcsarnok, Debrecen, 2008
háromlakásos lakóház, Buda-
pest, 2005

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

Városháza fórum, Budapest, 
2008 – kiemelt megvétel
kormányzati negyed, 2007 (Dr. 
finta józseffel, Dóczé péterrel) 
– 2. díj
szombathely, BDf főiskolai 
könyvtár, 2004 – 3. díj
sote fogorvosi kar épülete, 
Budapest, 2003 – megvétel

Díjak // Awards 
2012 saint-gobain trófea, 2. 
helyezés
2013 fiABci különdíj
2013 építőipari nívódíj
2013 Aluta különdíj

iroda // Office
finta stúdió
1055 Budapest, szent istván krt. 11.
+36 1 3743377
fintarch@fintastudio.hu

www.fintastudio.hu

KULCSÁr ZOLTÁN
építész

Diploma // Degree
1990 Bme építészkar, diploma
2000 vezető tervezői minősítés
2012 belsőépítész tervezői 
minősítés

válogatott munkák // Selected projects
hell energy kft irodaház, szik-
szó (tervezés alatt)
millennium gardens irodaház, 
Budapest (tervezés alatt)
Budapart offices ’A’ épület, 
Budapest (tervezés alatt)
nemzeti közszolgálati egyetem 
kollégiumának belsőépítészete, 
Budapest, 2015
Abacus konferencia szálló, 
herceghalom, 2009
eiffel téri irodaház, Budapest, 
2009
icecenter  jégkorongcsarnok és 
szálloda, Budapest, 2002

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

győri ítélőtábla és fellebbviteli 
főügyészség, 2004, 3. díj 
Vidékfejlesztési központ, Debre-
cen,2000, 3. díj

Díjak // Awards 
1990 Vállalkozói építőiparért 
Alapítvány pályázata, 1. díj
2000 európai szállodatervezési 
díj, legjobb építészeti terv (társ-
tervezőként)

iroda // Office
finta stúdió
1055 Budapest, szent istván krt. 11.
+36 1 3743377
fintarch@fintastudio.hu

www.fintastudio.hu

BErECZ TAMÁS
építész

Diploma // Degree
1995 Debreceni ybl miklós mű-
szaki főiskola magasépítő szak
2000 Bme építészmérnöki kar
2002–2004 építész mester egylet
mesteriskola XVii. ciklus
2007–2010 Bme építészeti 
Doktori iskola

oktatói tevékenység //Teaching activity
2010– Bme középülettervezési 
tanszék, meghívott oktatóként

válogatott munkák // Selected projects
hygge rendezvényközpont, Bálna 
Budapest, 2016 (katók edittel)
Bozsik stadion belsőépítészete, 
2015 (Batári Attilával)
Vizafogói tours-i szent márton 
plébánia-templom átalakítása 
és bővítése, 2014–2017 (Batári 
Attilával)
montázs szépségszalon, Buda-
pest, 2014 (Batári Attilával)
családi ház, göd, 2012
speciálterv irodaház, 2007 
(katók edittel)

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

salgótarján, fő tér építészeti 
és kertészeti kialakítása, 2002 
megvétel (Bulcsu tamással, 
katók edittel)
német közösségi ház Budake-
szin, tervpályázat, 2001, 1. díj 
(Bulcsu tamással, katók edittel)

Díjak // Awards 
1995 országos főiskolai Diplomadíj
2000 éte Diplomadíj
2017 “minden építés Alapja”
betonépítészet pályázat 1. díj

iroda // Office
B+B műterem
1132 Budapest, Visegrádi u. 51./a
bbmuterem@gmail.com
https://www.facebook.com/
BBműterem/

BATÁri ATTiLA
építész

Diploma // Degree
2005 Bme építészmérnöki kar
2005–2008 Bme építészmérnöki 
kar, középülettervezési tanszék, 
DlA képzés

oktatói tevékenység //Teaching activity
2008– Bme építészmérnöki kar 
középülettervezési tanszék
2011– Bme építészmérnöki kar 
lakóépülettervezési tanszék
2014–2015 Debreceni egyetem 
építészmérnöki tanszék

válogatott munkák // Selected projects
2016 hagyományok háza, 
Budai Vigadó,kézműves műhely, 
könyvtár, iroda terek
belsőépítészete
2017 Vizafogói tours-i szent már-
ton plébánia (Berecz tamással)
2015 Bozsik stadion belsőépíté-
szete (Berecz tamással)
2012 családi ház, nagykovácsi
2010 origo filmstúdió belsőépí-
tészete, Budapest

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

családi villa Budapest, remete-
hegy, 2012, 1. díj
magyar nemzeti galéria, DlA 
ötletpályázat, 2010, 1. díj

Díjak // Awards 
2007 Budapest építészeti nívódíj
2008 the european hotel 
Design Awards in the Best Archi-
tecture, newbuild category
2008 pro Architektura díj
2010 év háza pályázat, magyar 
építész kamara különdíja

iroda // Office
B+B műterem
1132 Budapest, Visegrádi utca 
51./a
bbmuterem@gmail.com
https://www.facebook.com/
BBműterem/
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régi-új magyar építőművészet 

CSÓKA BALÁZS
építész

Diploma // Degree
2005 Bme építészmérnöki kar
2009–14  kós károly egyesülés 
Vándoriskolája
2015–  pte Breuer marcell Dok-
tori iskola, DlA képzés

válogatott munkák // Selected projects
árpád-hegyi villa
Budakeszi családi ház
pilis vályogház bővítése

Ösztöndíjak // Scholarships
2001 leuven, Belgium
2002 le havre, franciaország – 
ötletpályázat a kikötő átépítésére
2002–2003 universidad de Valla-
dolid, spanyolország

iroda // Office
1024 Budapest kecske u. 25.
30 437 5291
csokabalazs@gmail.com

csokabalazs.blogstar.hu

SZErDAHELYi LÁSZLÓ
építész

Diploma // Degree
1987 Bme építészmérnöki kar

válogatott munkák // Selected projects
Danubius i-ii-iii-iV irodaházak, 
Budapest
ramiris irodaház, Budapest
átrium park irodaház, Budapest
corvinus egyetem, Budapest 
(Dr. oláh zoltánnal és lázár 
Antal DlA-val)
philip morris székház, Budapest
polár center irodaház, Budapest
oxygen Wellness központ i-ii-iii., 
Budapest
hegyvidék központ, Budapest

Díjak // Awards 
2008 construction & investment 
journal (cij) 1. díja
2009, 2010 építőipari nívódíj

iroda // Office
Aspectus Architect zrt.
1095 Budapest, máriássy utca 7.
+36 1 4514794
+36 20 9425025
szerdahelyi@aspe.hu

www.aspe.hu

ANTHONY gALL
építész

Diploma // Degree
2005 Bme phD fokozat
1992 university of Queensland,
Bachelor of Architecture
1987 university of Queensland, 
Bachelor of Design studies

oktatói tevékenység // Teaching activity
1999-2003, 2012- szie ybl 
miklós építéstudományi kar
2004-07 university of Queens-
land, építészeti tanszék
1991-92 Queensland university 
of technology, képzőművészeti 
tanszék

válogatott munkák // Selected projects
f.á.n.k elefántház, pálmaház és 
Akvárium rekonstrukció, 2004
gyilkos tó, szent kristóf 
kápolna, 2001
lőcsei szőlőbirtok Borászati 
üzem, erdőbénye, 2006
hangvilla, Veszprém, 2013

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

mozgásjavító iskola és Diákott-
hon, Budapest, 2004 – 1. díj 
Budapest szíve pályázat, 2006 
– megvétel
A nemzet Borászata – tokaj

Díjak // Awards 
2018 ybl miklós díj
2014 magyar művészetért díj
2010 média építészeti Díja – 
közönségdíj
2009 icomos díj 
2007 A műemlékvédelemért 
forster gyula emlékérem
2007 pro Architectura díj
2004, 2007 magyar építőipari 
nívódíj
2001 europa nostra díj
1994 kós károly díj

iroda // Office
gall és társai építésziroda

PLÁjEr jÁNOS
építész

Diploma // Degree
1988 Bme építészmérnöki kar 

oktatói tevékenység // Teaching activity
1989–2001 Bme építészmérnöki 
kar, meghívott oktató

válogatott munkák // Selected projects
2015 Bozsik stadion, Budapest
2011 AuDi autógyár (bővítés), győr
2006 Bécsi corner irodaház, 
Budapest
2005 paskál lakópark, Budapest
2002 endrődi sándor utca 3 
lakásos luxus társasház
1998 volt hungarotex székház 
(átépítés), Budapest

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

Bács-kiskun megye temetői 
létesítmények – 2. díj
győri új köztemető és 
ravatalozó – 2. díj
székesfehérvár sport 
szálloda – 1. díj
europa hotel business center és
üdülőnegyed – 2. díj
sopron, egyetemi és Városi 
könyvtár – 1. díj

Díjak // Awards 
2000 fiABci ingatlanfejlesztési díj
2005 pro Architectura díj 
2010 fiABci magyar ingatlan 
szövetség különdíja
2011 fiABci prix de excellence 
díj heritage kategória

iroda // Office
óbuda építész stúdió kft.
1033 Budapest, hévízi út 3/A.
+36 1 439 0504/182
+36 30 288 4182
plajer.janos@obudastudio.hu

www.obudagroup.hu

SZABÓ LEVENTE 
építész

Diploma // Degree
1999 Bme középülettervezési 
tanszék

oktatói tevékenység // Teaching activity
2008– éme mesteriskola
2001– Bme középülettervezési 
tanszék

válogatott munkák // Selected projects
uri utca, régi Városháza épületé-
nek rekonstrukciója (építés alatt), 
Budapest, 2016
Várkerület revitalizációja, 
sopron, 2015
trefort-kert, az elte Btk ii. világhá-
borús emlékműve, Budapest, 2014
móricz zsigmond körtéri gomba 
revitalizációja, Budapest, 2014
Bme sportközpont, Budapest, 2012
népliget center irodaház,
Budapest, 2008
kétlakásos ház, göd, 2005

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

Bárány uszoda felújítása, eger, 
2011– megosztott iii. díj
Várkerület revitalizációja, sopron, 
2009 – ii. díj
móricz zsigmond körtéri gomba
pályázat, 2009 – megosztott i. díj

Díjak // Awards 
2016 icomos-díj
2015 piranesi Award – dicséret
2015 Bék nívódíj
2015 média építészeti Díja – 
zsűri különdíja
2012 pro Architectura újbuda Díj
2010 pro Architectura-díj
2001 mé építészetkritikai pályá-
zat – i. díj
1999 mész-éte diplomadíj

iroda // Office
hetedik műterem kft.
szabo@hetedik.hu

www.hetedik.hu
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rÁSKAi PéTEr
építész

Diploma // Degree
1978 Bme építészmérnöki kar

válogatott munkák // Selected projects
szentlélek templom, győr
evangélikus szeretetház-üdülő 
bővítés, sopron
új köztemető, mosonmagyaróvár 
mkB Bank, sopron
új köztemető, győr
általános iskola és Vendéglátó-
ipari szakközépiskola felújítás, 
sopron
kiktrade center, hotel ibis 
(ráskai Balázzsal), győr
hotel famulus, győr

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

győri nemzeti színház re-
konstrukciója, 2004 – kiemelt 
megvétel (takács zoltánnal, 
tarján Andreával, écsi zoltánnal, 
németh Arnolddal)
győri új köztemető létesít-
ményei, 1989 – 1. díj (sándor 
jánossal, tutervai mátyással)

iroda // Office
comfort tervező kft.
9021 győr, Arany j. u. 28-32.
96/318-366
30/9565-079
comfort@comfortplan.hu

www.comfortplan.hu

FUNK BOgDÁN
építész

Diploma // Degree
2010 Bme építészmérnöki kar

válogatott munkák // Selected projects
2015 nyaraló, fidaz 
(gross-rüegg Architekten)
2014 postai logisztikai központ, 
zillis (iseppi-kurath)
2011 általános iskola, 
székesfehérvár (radius B+s)

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

2017 székesfehérvár történeti 
központja – kiemelt elismerés 
2016 evezőspálya céltornya 
– kiemelt elismerés
2015 művészeti központ, 
zebegény – 1. díj 

Díjak // Awards 
2016 média építészeti Díja, 
közönségdíj
2010 Diplomadíj, építés fejlődé-
séért Alapítvány – 2. díj 

iroda // Office
gross-rüegg Architekten

www.gross-rueegg.ch

NUSSZEr DiÁNA
építész

Diploma // Degree
2015 Bme építészmérnöki kar

válogatott munkák // Selected projects
2018 keg sörművház (szerzőtár-
sak: gaul cicelle, molnár Bianka, 
Varga András)
2016 newill Akadémia óvoda és 
általános iskola, koforidua, ghána 
(szerzőtársak: funk Bogdán, 
cserháti csinszka, németh ro-
land, szelecsényi Balázs, Vadász 
orsolya)

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

2017 józsef Attila-lakótelep meg-
újítása – megvétel (szerzőtársak: 
gaul cicelle, molnár Bianka, 
Varga András)
2016 csepel, kossuth lajos utcai 
üzletközpont arculat és design 
váltása – ii. díj (szerzőtársak: 
molnár Bianka, Varga András)
2016 miskolc, egykori leány-
kollégium fejlesztése – iii. díj 
(szerzőtársak: gaul cicelle, 
johannes martin, molnár Bianka, 
Varga András)

Díjak // Awards 
2013 tDk identitás és kultúra 
szekció, i. díj (szerzőtárs: molnár 
Bianka)
2014 campus hungary ösztöndíj
2016 média építészeti Díja, 
közönségdíj

iroda // Office
radius B+s kft.

www.radiusbs.hu

SZELECSéNYi BALÁZS
építész

Diploma // Degree
2015 Bme építészmérnöki kar

válogatott munkák // Selected projects
solar Decathlon europe 
tanpo napiskola, himalája 
társasház, Budapest

Díjak // Awards 
2016 média építészeti Díja – 
közönségdíj
2012 solar Decathlon europe 
– 3 díj és 3 különdíj
2012 junior príma Díj

iroda // Office
szeloe@gmail.com

NéMETH rOLAND
építész

Diploma // Degree
2012 Bme építészkar 

válogatott munkák // Selected projects
2015 Waterhubs.org moduláris 
vízkezelő központok, Délkelet-ázsia
2015 átépítési tervek, shenzhen, 
kína
2014 Astana eXpo vízkezelő 
pavilon, kazahsztán
2013 rákos patak rehabilitációja
2013 hidropóniás farm, konings-
hoeven, hollandia
2012 Belvárosi biogáz üzem, Bp 

Díjak // Awards 
2016 média építészeti Díja 
közönségdíj

iroda // Office
roland.nemeth@tectobio.com

www.tectobio.com

VADÁSZ OrSOLYA
építész

Diploma // Degree
2002 Bme építésznmérnöki kar

Díjak // Awards 
2014 Architizer A+Awards
zsűri és közönség díj
2016 média építészeti Díja

válogatott munkák // Selected projects
Das nest hostel, Budapest
Berlin store férfi ruhabolt, 
Budapest
metro 4 fővám téri állomás, 
Budapest
metro 4 gellért téri állomás, 
Budapest

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

Bodo city hall, megvétel
mome campus terve, 3. díj
óvoda, törökbálint, 2. díj

iroda // Office
sporaarchitects építésziroda
1061 Budapest, székely mihály u. 8.



régi-új magyar építőművészet 

 Bagi BOrBáLa építész. 2013-ban szerzett diplomát a BME építészkarán, 

azóta egy tervezőirodában dolgozik, emellett külsős oktató a BME-n. Több or-

szágban szerzett szakmai tapasztalatot, tanult Madridban, dolgozott rómában, 

gdanksban, önkéntesként részt vett a zanglai (Himalája) szociális építkezésen. 

 BeLiczay zsuzsa bölcsész, 2003–2008 között a Magyar építőművészet 

szerkesztője, 2009-től hírügynökségi munkatárs. Német nyelvből számos szak-

fordítása jelent meg az Utóiratban, lapunk rendszeres szerzője, jelenleg sza-

badúszó újságíró-szerkesztő.

 Berecz tamás építész. 2000-ben szerzett diplomát a BME építészkarán, 

2002–2004 között elvégezte az építész Mester Egylet Mesteriskolájának XVii. cik-

lusát, 2007–2010 között a BME építészeti Doktori iskoláját. 2004-ben feleségével, 

Katók Edittel megalapította a 2SL Stúdiót. 2010-től meghívott oktató a BME Köz-

épülettervezési Tanszékén. 2013-ban Batári Attilával létrehozta a B+B Műtermet. 

 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. 

 BüKKÖsi raymOnD LóránD felelős vezető tervező, építőmérnök, az ArC-S 

Engineering & Design Kft. ügyvezetője. 2009-ben diplomázott a BME építőmérnö-

ki Karán. Teljes jogosultsággal rendelkezik geotechnikai, hídszerkezeti, magas-, és 

mélyépítési tervezésben. 2016-tól a SZiE-MMTDi hallgatója, kutatási témája: „Sza-

bad formájú acélszerkezeti építészet térformától a megvalósításig.” Legfontosabb 

munkái: Tiszaújvárosi üzem bővítése 2013 és 2016, Magyar innováció Háza kortárs 

acél és üvegszerkezetű kupola 2017, Volgográd Hidrogén előállító üzem 2012. jelen-

leg az Európában egyedülálló Pannon Park Projekt felelős generál statikus tervezője. 

Munkáját 2017-ben ConSteel acélszerkezeti nívódíjjal ismerték el.

 csOntó sánDOr újságíró, szerkesztő népművelő (BDTF), művelődéstörténész 

(ELTE), a Budapest folyóirat állandó munkatársa. Számos várostörténeti cikket pub-

likált lapokban és tanulmányai jelentek meg Budapesttel foglalkozó könyvekben, 

kiadványokban.

 FunK BOgDán építész. 2010-ben diplomadíjjal végzett a BME építészkarán. 

Több országos tervpályázaton kiemelt elismerést nyert, 2016-ban a ghánai Newill 

Akadémia tervével többedmagával elnyerte a Média építészeti Díj Közönségdíját. 

jelenleg egy svájci tervezőirodában dolgozik.

 gÖtz eszter újságíró, szerkesztő. 1991-ben az ELTE Bölcsészkarán magyar-

történelem szakon diplomázott, 1992-től szabadúszó újságíróként több napilapban 

és folyóiratban rendszeresen publikál kulturális tárgyú írásokat. 1997 óta a Magyar 

építőművészet olvasószerkesztője. 2007–2012 között a www.kultura.hu szerzője, 

2009–2011 között a Budapesti Városvédő Egyesület titkára.

 OKrutay miKLós építész BME (1991), műemlékvédelmi posztgraduális tanul-

mányok Université Libre de Bruxelles (1994–1995), BME (2002–2004). építészeti kri-

tikái, 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 közgazdasági 

diplomát. Több hazai és nemzetközi kulturális rendezvény szervezője, résztvevője. 

2009–2011 között, majd 2013-tól a Magyar építőművészet szerkesztője.

 sOmOgyi Krisztina vizuális intelligencia kutató, 20 éve foglalkozik építészettel 

és vizuális kommunikációval. Kiállításokat szervez, televíziós műsorokat készít,  írásai 

a fontosabb hazai és külföldi szaklapokban jelennek meg. Cságoly Ferencről írott 

monográfiája 2004-ben, Balázs Mihályról írott könyve 2006-ban jelent meg. Építészet 

és lélek címmel építészeti portréfilm sorozata 2006 őszén indult. Szerkesztője volt 

a pécsi EKF beruházásokat követő és értelmező KÖZ_TÉR_KÖZ címmel megjelent 

albumnak, amelyet a DDéK felkérésére készített. 2010-2011-ben a University of the 

Arts London design és építészet kritika kurzusát végezte el sikerrel. Tanulmányában, 

az építészeti kritika új  nézőpontjainak meghatározásával foglalkozik, így a hétköz-

napok felől történő, értelmező olvasatok szükségessége mellett érvel. 2011 szept-

emberétől a BME építészmérnöki karának DLA képzésén a vizuális kommunikáció 

témakörében felkért előadó.

 szaBó Levente DLA, Ybl Miklós- és kétszeres Pro Architectura-díjas építész. 

1999-ben diplomázott a BME Középülettervezési Tanszékén, 2007-től ugyanitt fő-

állású oktató, jelenleg egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes. Elvégezte az éME 

Mesteriskola XViii. ciklusát, később annak mestere. 2008-ban védte meg DLA fo-

kozatát, 2017-ben habilitált. A Hetedik Műterem Kft. ügyvezetőjeként többek között 

műemléképületek, középületek, közterek és emlékhelyek tervezője. 2012 és 2015 

között az MTA Bolyai jános Kutatási Ösztöndíjasa, 2015-ben jelent meg monográ-

fiája Bán Ferenc építészete címmel.

 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.

 szÖvényi anna építészmérnök. 2004-ben diplomázott a BME építészka-

rán, Hauszmann diplomadíjasként. diplomamunkájával Kőszeg városa 2005-

ben európai uniós interreg iiiA pályázatot nyert. 2015-ben DLA fokozatot 

szerzett a BME Urbanisztika Tanszékén. 2008-tól a BCE Tájépítész Karán 

tanársegéd, 2000-től a gipszlak építésziroda tervezője.

____
szerzők
authors____



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  

ELŐfiZETÉSi 
fELhÍVáS 
2018
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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 / 02
KöZSZolGálATi EGYETEM, oKTATáSi ÉPülET / national university of Public service, training building, BudAPEST – FinTA JóZSEF, 
Szabó TamáS JánoS, KulcSár zolTán • TourS-i SzenT márTon PlébániaTemPlom / st Martin of tours ParisH cHurcH, BudAPEST  
– berecz TamáS, baTári aTTila • clarK HoTel, budaPeST – anTHony Gall • ibiS STyleS airPorT HoTel, FeriHeGy – SzerdaHelyi láSzló 
• TVe SPorTTeleP / tve sPorts centre, óbuda – PláJer JánoS • liPcSei KönyVVáSár 2018 maGyar PaVilon / leiPzig book fair 2018, Hungarian 
Pavilion – Szabó leVenTe • műemléKi maGTár reKonSTruKcióJa / reconstruction of a Historic granary, budaJenő – cSóKa balázS • eVan-
GÉliKuS óVodA / lutHeran kindergarten, Győr – ráSKai PéTer • óVodaéPüleT / kindergarten, niederolanG – Feld72 • SzociáliS iSKola  
/ Social ScHool, GHana – FunK boGdán, SzelecSényi balázS, VadáSz orSolya, nuSSzer diána, cSerHáTi cSinSzKa, némeTH roland 
UTÓIRAT // POST SCRIPTUM  |  xvIII. évfolyAm / 98. szám
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Pest-vizafogó st Martin of tours ParisH cHurcH – berecz TamáS • inTerJú berKe béla SVáJci éPíTéSSzel / interview witH béla 
berke, swiss arcHitect – Pém ildiKó • modernizáció éS Tradíció az indiai HimaláJában / Modernization and tradition in tHe 
HiMalayas – baGi borbála • Gellér b. iSTVán emléKezeTe / in MeMoriaM sculPtor istván gellér b. – SZEGŐ GYöRGY
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