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„2085-öt írnak a mi Urunknak, a Jézus Krisztusnak születése után. Az
Európai Egyesült-Államok még nem proklamálta a világnak hivatalosan
az ő megalakulását. A szövetséges államok parlamentjei még nem ültek
össze. (…) Genfben gyűlt össze a világnak ez a legszebb gyülekezete,
melyre kaján, fájó irigységgel néztek a Délamerikai Egyesült-Államok,
Orosz-Ázsia, Kína, Szabad India, Japán, a Délafrikai Egyesült-Államok
s egyéb nagy más kontinensi hatalmak világlapjainak kiküldött munkatársai. Világos volt előttük, hogy Európa most már legyőzhetetlen,
s érezték, hogy az ő államaik bármint is izmosodnak, a Tudománnyal
bírkózni nem lehet, s Európa marad örökké a Tudomány klasszikus földje. És mámoros, büszke hangon üdvözölte az Európai Egyesült Államok
arisztokratáit a genfi tudósok legöregebbje. Elmondta, hogy a huszadik
század tudósainak köszönheti főképpen az emberiség ezt a szent, diadalmas napot. Nagy eredményeket, világokat jelentő fölfedezéseket
köszönhet az előző századnak a világ, s ezek a nagy eredmények egyesítették boldogságra a népeket….”
Ady Endre, Budapesti Napló, 1905. április 19.

(Lapszámunkban az Utóirat 100. megjelenését ünnepeljük. Ehhez kínáljuk Ady Endre tárcájának egy részletét, azzal a jövőt kutató gondolattal,
hogy matematikai számítás szerint 2085-ben az Utóirat az 500. megjelenésénél fog tartani, de a tudomány Grálját még mindig csak keresni
fogjuk, ahogyan eddig is tettük – a szerk.)
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Utóirat 100
Pályázat az építészeti írás támogatására
—
A Magyar Építőművészet folyóirat elméleti melléklete, a 2001-ben alapított Utóirat / Post Scriptum idei évfolyamában ünnepli 100. számának
megjelenését. Ebből az alkalomból a folyóirat szerkesztősége építészeti esszépályázatot hirdet, melynek célja, hogy a Magyarországon az
utóbbi években egyre szűkebb médiafelületen megjelenő építészeti írások számára nagyobb teret nyisson, új szerzőket és új szempontokat
vonva a kortárs építészetkritika- és építészetelmélet gyakorlatába.
Várjuk olyan pályázók jelentkezését, akik már publikáltak az építészet témakörében, és azokét is, akik még nem, beleértve az építészeti,
társadalomtudományi vagy művészeti ágakkal foglalkozó egyetemi hallgatókat is.
A pályázatra két kategóriában várunk jeligével szignált írásokat, melyek még nem voltak publikálva.
I. kategória: kritika
Választható témák:
• Építészeti kritika egy, az elmúlt 2 évben Magyarországon megépült épületről. (max. terjedelem: 8000 karakter)
• Építészeti kritika város és természet együttműködő kapcsolatának gyakorlati megvalósulásáról, különös tekintettel a technológia, az
értékőrzés és az ökológia szempontjaira. (max. 15.000 karakter)
II. kategória: építészetelmélet
Választható témák:
• Miről szól a kortárs építészet? Helyzetelemzés a jelen tendenciáiról és a jövő felé mutató irányokról, különös tekintettel a magyarországi
építészetre. (max. terjedelem: 15.000 karakter)
• Építészettörténeti elemzés egy 1960-2000 között épült épületről vagy a korszakban alkotó építész pályájáról, munkáinak egy csoportjáról,
amely új szempontokat fogalmaz meg. (max. terjedelem: 15.000 karakter)
A pályaművek beérkezési határideje: 2018. október 1.
Eredményhirdetés és díjátadó: 2018. december 4.
A zsűri tagjai:
Botzheim Bálint építész, a folyóirat főmunkatársa
Meggyesi Tamás építész, urbanista, filozófus
Térey János író, költő
Díjazás:
1. díj (mindkét kategóriában): 100.000 Ft
2. díj (mindkét kategóriában): 50.000 Ft
	Új generáció különdíj (mindkét kategóriában): 100.000 Ft
Dicséret: kategóriánként 3-3 pályázó, akik a Magyar Építőművészet folyóirat 1 éves ingyenes előfizetést kapják.
A beérkező pályaművektől függően a zsűri fenntartja a jogot a meghirdetett díjkategóriáktól eltérő díjazásra. A MÉ a beérkezett írások
közlésére az első publikáció jogát fenntartja.
A pályaművek beküldését jeligével kérjük az alábbi email címre: utoirat100@gmail.com
Beküldési határidő: 2018. október 1. éjfél
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A hiányzó
láncszem
Rotterdami
Építészeti Biennálé
06. 01. – 07. 08.
—
szöveg text: Zsoldos Anna
—
A Rotterdami Építészeti Biennálé (IABR)
2001-ben indult útjára, idén nyolcadik
alkalommal rendezték meg. Az évek
során bontakozott ki a biennálé karaktere főként városfejlesztéssel, urbanisztikával foglalkozik, a szociálisan
érzékeny, fenntartható építészetre fókuszálva. Az egyes évek tematikája a
környezettudatos jövőépítés területeit
emeli ki. Az IABR az évek során létrehozott egy metódust, melynek során mindig az előző évek témáit építi
tovább, az építészeti irodák és kutatók adják át egymásnak a stafétát.
A biennálé szervezői kétévente más
kurátort, illetve nemzetközi kurátori
csapatot kérnek fel.
Az idei biennálé kivételes a sorban, mivel
nem egy, hanem mindjárt két évre tervezték:
a 2018-as tematikát folytatják a következő
alkalommal, 2020-ban is. Ezzel egy hos�szabb távú projektet indítanak el, amelynek
első része az elméleti oldallal, a második pedig a megvalósítással foglalkozik. A párizsi
klímaegyezményben megjelölt problémákra
keresnek globális és lokális javaslatokat,
majd megoldást az építészet, az urbanisztika
és a design eszközeivel. George Brugmans,
az IABR igazgatója ezúttal három kurátort
kért fel a két biennáléra: Floris Alkemade
holland állami főépítészt, valamint Leo Van
Broeck flamand és Joachim Declerck belga
építészt. Az IABR csapata és a három kurátor együttesen alakították ki a két év koncepcióját, amely egy fenntartható energiájú
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város megvalósítására törekszik. A kiállítás
főleg a holland és belga mélyföld deltáját
érintő ökológiai változásokra koncentrál. A
megoldások keresésébe több holland és belgiumi építészirodát, sőt a helyi hatóságokat,
civil szervezeteket és Rotterdam városát is
bevontak. A kurátorok felhívása provokatív kérdésekkel indította el a közös gondolkodást: Miért állunk meg? Mi a hiányzó
kapocs? – az utóbbi szlogen lett a biennálé
címe is. A „missing link”, a hiányzó láncszem
az elmélet és a gyakorlat közötti kapocs.
Az idei programban a kérdésfeltevések
fogalmazódnak meg. A kiállítást járva terveket látunk, meg nem épült házak makettjeit,
mintaházakat, melyeknek teljes energiafelhasználása megújuló és környezetbarát.
Ezek a következő biennálé eredményeinek
első vázlatai. Az installációk látványosan
és jól követhetően tagolják a helyszínt, bár
kissé túlzott hangsúlyt helyeztek a szöveges
információkra.
A kiállítás helyszíne is szervesen kapcsolódik a biennálé koncepciójához: Rotterdam
ipari kikötőjének az ún. M4H+ negyedében
található, egy ipari létesítményekkel, irodaházakkal szabdalt külterületen. A használaton kívüli dokkokban számos alternatív közösségi hely, műhelyek, műterem alakult ki.
A negyed egyben a biennálé munkaterülete
is, mivel a Rotterdam városával és a kikötővel közösen dolgozzák ki ide az „Energy
District” fejlesztési tervét. A fő kiállítási
helyszín Rotterdam egyik legjelentősebb
ipari műemlékében kapott helyet, az 1931–
32 között épült Haka Building-ben. A Haka

funkcionalista, racionális formaképzése és
építési technológiája révén a maga korában
rendkívül modernnek számított. Egyszerre
működött a kereskedelmi szövetség irodaépületként, kávépörkölő üzemként, gabonasilóként és raktárként. A helyszínválasztás
hitelesen hordozza a biennálé karakteres
koncepcióját.

The Missing Link
Rotterdam Architecture Biennale June
1st-July 8th
IABR, the architectural biennale organised in
Rotterdam was launched in 2001, and this was
the 8th time it took place now. During these
years the event has evolved its character. As
a result, it specializes in urban development
and urbanistics, focussing on socially sensitive sustainable architecture. The topics of
the individual years emphasized the areas of
an environment-conscious construction of the
future. This year’s biennale was an exception
to the rule, as it had been planned for two
years instead of just one: the topic of 2018 is
going to be continued on the next occasion,
in 2020 as well. Thus they are starting a longterm project, the first part of which deals with
the theoretical concerns, whereas the second
is devoted to implementation. The aim is to
find both local and global solutions to the issues outlined in the Parisian treaty by using
the tools and means of architecture, urbanistics and design.
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Kabinláz
Hello Wood tábor
Csórompuszta,
2018. 07. 07. – 16.
—

szöveg text:

Zsoldos Anna
Bujnovszky Tamás

fotók photos:

—

A Hello Wood idén hatalmas és meglehetősen rizikós feladatot vállalt: a
tábor 10 napja alatt a diákokból álló
csapattal felépíteni hét, lakhatásra is
alkalmas házat. A program a „Cabin
Fever” nevet kapta, és ahogy az előző
alkalmakat, ezt is egész évnyi intenzív
szervezői munka előzte meg.
Az idei tábor a kisház-építés nemzetközi
építészeti divatjának hazai népszerűsítésre
tett kísérletet. Az idei tábor léptékében is,
komplexitásában is kivételes. A szervezők
nyílt építészeti pályázatot hirdettek hat kisház megtervezésére, melynek pályaműveit
nemzetközi zsűri bírálta el: Markus Bader
(Raumlabor, Berlin), Theodore Molloy (PUP
Architects, London), Salvatore Peluso, a Domus magazin szerkesztője, valamint Javier
Villar és Mészáros Máté építészek a tokiói
Kengo Kuma & Architects-től. A Hello Wood
a pályázat meghirdetésével egy időben a nyári egyetem koncepciójának szellemiségét és
filozófiáját hirdető, manifesztum-szerű felhívó
szöveget adott közre, amely rengeteg kérdést
és problémát vetett fel a szociális építészet,
a minimum élettér, természet és építészet témáival kapcsolatban. Erre adott válaszként
születtek meg a pályaművek, és így született
a hét kisház terve: a cseh H3T architekti szállítható „Vertical Cabin”-ja, a svájci Frundgallina 12 méter magas „Treehouse”-a, az olasz
ZarCola „Ziggurat Delivery” elnevezésű cabinja, az argentin iR arquitectura részekre szedhető, napenergiával működő passzívháza, a
„Cabin modules”, a Hello Wood építészeinek
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AU workshop + Lőw Márton: Hello Wool

Frundgallina: Treehouse

„Grand cabin club”-ja, a spanyol Josep Garriga+ OfficeShophouse „I am monument”
nevű építménye és az AU workshop és Lőw
Márton közös „Hello Wool” gyapjúháza. Nem
csupán a tervezők, vagyis a projektvezetők
kerültek versenyhelyzetbe, hanem a hozzájuk
csatlakozó diákok is. Utóbbiakat portfóliójuk
és tapasztalataik alapján választották ki világ minden részéről, s tanulmányi érdemeik,
szociális hátterük szerint támogatásban is
részesülhettek.
Csóromföldén az elmúlt három év táborai
során kiépült a Project Village. Létrejött egy
nagy közösségi aula, konyha, mosdók és a
résztvevők szállásai, s ehhez járultak a nyarak
további fejlesztései. A falunak saját urbanisztikai képe volt, központi térrel, közösségi építményekkel, s ezeket összekötő ösvényekkel.
Az idei évvel ez a folyamat egy kitérőt tett: a
korábbi építmények helyét a most megépült
kabinok vették át, amelyek aztán elkerülnek a
helyszínről, mert értékesítik őket. Az elkészült
kabinok a Művészetek Völgye alatt mint élő
katalógus, bejárhatóak voltak. A házak legtöbbje minden lakhatási funkciót ellát, nappalija, fürdője, konyhája, több hálószobája is van.
Komplexitásuk ambivalenciája, hogy túltervezettek, hiszen az egész kabin-láz alapfilozófiá-

ja a Rousseau-féle „ki a természetbe” gondolat
mai újraértelmezése. Elzárkózás helyett nyitni,
egy minimum teret létrehozni, ami csak védelmet nyújt a természetben, s nem komfortot.
Hasonló foglalkoztatta az 1930-as években a
magyar építészek egy részét a balatoni nyaralóépületek megreformálása kapcsán.
Az épületek alapvetően fából készültek,
üveg, bádog, plexi és előregyártott elemekkel kombinálva. Az egyik legnagyobb alapterületű a Hello Wood saját tervezésű kabinja,
amely formavilágával a hetvenes évek balatoni nyaralóinak esztétikáját idézi meg. Hatalmas üvegportálja mögött az egész belső
átlátható a külvilág számára. Vele szemközt
áll a cseh építészek rakéta formájú Vertical
Cabinja, amely vízszintes helyzetben nagy
kerekein szállítható, felállítva többszintes, lakható torony, a szállíthatóság miatt beépített
bútorokkal berendezve. Az argentin iR arquitectura zöld energiával működő passzívháza,
a „Cabin modules” követi a leghagyományosabb „ház” formát. Egyetlen terét a funkciók
osztják konyhasarokra és nappalira, falfelületét beépített szekrények borítják, a hálófülkék
leválaszthatók. Ablakként és ajtóként átlátszó
plexiburkolást kapott, amitől nagyon világos. A
terület szélén áll a svájci Frundgallina 12 méter
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Josep Garriga + OfficeShophouse: I am monument

Hello wood: Grand cabin club

H3T architekti: Vertical Cabin

Cabin fever
Hello Wood Camp, Csórompuszta,
July 7th-16th, 2018

iR arquitectura: Cabin modules

ZarCola Project: Ziggurat Delivery

magas „Treehouse”-a, ez kevésbé koncentrál
a lakhatásra, noha van hálórésze; inkább egy
erdő közepén álló menedékház, ahová be lehet húzódni. Az olaszok „Ziggurat Delivery”
nevű, kétszintes, hőszigetelt lakja évszaktól
függetlenül használható. Josep Garriga és
az OfficeShophouse egy előző táborbeli projektet folytatott, a lábazatra állított építmény
nyitott közepén lépcsők visznek fel a tetőig.
A fa öregszik, színe változik, idővel nyomot hagy rajta a természet. Az AU workshop
egyszemélyes építménye ezt a változást jelenítette meg. Lépcsőzetes bádogtetővel fedték
le, fala két réteg gyapjú, ami nem tud érintetlen maradni a környezeti hatásoktól: bogarak
költöznek majd bele, a gyapjú színe és illata
is elváltozik. A természet rendjébe tagozódik,

a pozitív amortizáció jeleit mutatja fel. Ez az
egyetlen kabin, ami önmagában is teljes. Nem
igényel berendezést, elég magunkra zárni az
ajtót, s elbújni benne. A gondolat és az érzések tere, nem a cselekvésé, egyedüllétre tervezett, önvizsgálatra, kontemplációra késztet,
de nem magányra ítél, mivel az épület gyapjú
anyaga melegséget és gyengédséget áraszt,
animálissá teszi az élettelen épületet.
A kabinok magukon hordozzák az építésből származó esetlegességet, a tervek változását s a befejezetlenséget is, ami egészen
személyessé teszi az alkotásokat. A hibák
valójában a tanulás folyamatát tárják fel, az
építés metódusát, amit kizárólag a kétkezi
munka során lehet átadni. A Hello Wood nyári
egyetemének éppen ez a célja.

szcéna // scene

Hello Wood’s project for this summer was a
huge and risky task: during the ten days of the
camp the team of students worked on building six houses that can be lived in. The programme was referred to as „Cabin Fever”. As
a result, it was also an attempt to introduce
and make popular an internationally favoured
trend of architecture, the construction of small
houses. This year’s camp was an exceptional
one regarding both its scales and complexity,
whilst it was also different from the previous
ones regarding its practices of organisation.
This means that organisers published an open
tender for the designs of the six minor-scale
houses, the applications for which were assessed by an international jury with members
as follows: Markus Bader from the Berlin-based
Raumlabor architects’ office, Theodore Molloy,
the founding member of PUP Architect London,
Salvatore Peluso, the editor of Domus magazine, Javier Villar and Máté Mészáros, architects
of the Tokyo-based Kengo Kuma & Architects.
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Csonka Pál érem
2018
—
szöveg text: Hegedűs Péter
—
A Magyar Építőművészek Szövetsége
Csonka Pál professzor úr emlékére
1988-ban alapított Csonka Pál éremet
2018. július 9-én a MÉSZ székházában
ünnepélyes díjátadó keretében Patonai
Dénes DLA prof. emeritus építészmérnök és (posztumusz) Nagy Bence Ybl
díjas szerkezettervező alkotópárosnak
adományozta. A kitüntetés az építészek és a tartószerkezet-tervezők munkáját és alkotó együttműködését hivatott elismerni. Az alábbiakban Hegedűs
Péter laudációját közöljük – a szerk.
Ez alkalommal az emlékéremmel a kuratórium
Csonka Pál felfogásának szellemében született
életműveket ismer el. Patonai Dénes DLA Ybldíjas építészmérnök és Nagy Bence Ybl-díjas
tartószerkezet tervező – utóbbi posztumusz –
alkotópáros munkásságát. Mindketten a 60-as
évek második felében a Szendrői Jenő által
irányított IPARTERV-ben kezdték pályájukat,
mely a korszak legjobb „iskolájának” számított.
Dénest nem kell bemutatni, MÉSZ egykori, nehéz időszakban – 1997–2001 között
– elnöke, ma is elnökségi tagja, hosszú időn
át a BME mérnökkari építész oktatás aktív
professzora, aki szinte minden jeles tervezési
munkáját Nagy Bence statikussal készítette.
Nagy Bence az IPARTERV statikus tervezőjeként 1972-ben kitüntetéses vasbetonépítő szakmérnöki oklevelet szerzett, és szerkezettervezőként a Gulyás
Zoltán mellett felnövő kiemelkedő építész
generáció alkotó társa lett. Patonai Dénes mellett Reimholz Péterrel (DOMUS
áruház), Lázár Antallal és Ungár Péterrel† is
dolgozott, utóbbival tervezett MHE számítástechnikai központja építészeti és tartószerkezeti tervezéséért mindketten Ybl-díjat kaptak.
Az első, még nem önálló, de mindkettőjük
számára jelentős munka a MEDICOR irodaház

régi-új magyar építőművészet

volt, melynek tervezésében Patonai Dénes és
Reimholz Péter Gulyás Zoltán teamjében, Nagy
Bence Pozsgai Lajos jobbkezeként vettek
részt. Ezután indult be a Szendrői-féle Mesteriskola és egyidejűleg a Folyondár utcai lakóházak tervezése, melyet már együtt készítettek.
Ettől kezdve folyamatos lett az együttműködésük. A „fiatal” tervezői generáció elismerése az
IPARTEV-IPRO (a kelet-német Iparterv) cseretanulmányutakban is kifejezésre jutott, melyen
együtt két alkalommal is részt vettek. Együtt
tervezett jelentősebb épületeik felsorolása a
teljesség igénye nélkül: a BRG-OTP számitástechnikai épülete; a FIMÜV Gvadányi utcai
központi épülete; a balatontomaji borászati
üzem és raktár; az emblematikus balatonfűzfői
uszoda, mely a járható keresztmetszetű, dobozszerkezetű helyszíni vasbeton előregyártás
légcsatornaként is működő szellemes konstrukciójával generációnk számára példaértékű
alkotás volt; ÉVOSZ székház; Mediterran lakópark; - Buda Squre irodaház komplexum; Mór
utcai többlakásos lakóházak. Mellette számos
megépült családi ház, többek között Patonai
Dénes és Nagy Bence saját családi házai, mely
kölcsönös tervezőválasztás e legszemélyesebb
műfajban is jól jelzi egymás tehetségének, felkészültségének és a kreatív együttműködés
örömének elismerését. Ezen kívül sok meghívásos és nyílt pályázatot és ajánlati tervet
készítettek együtt, melyek egy része nem realizálódott (Nemzeti Szinház pályázata, Magyar Posta elosztó központja, Győri Egyetem
fejlesztése, uszoda és sportkomplexumok).
Mindkettőjük oktatói tevékenysége is kiemelkedő. Patonai Dénes a BME Magasépítési Tanszékén 1992-től docens, tanszékvezető,
majd egyetemi tanár, jelenleg aktív prof. emeritus, számos publikáció, tudományos munka
és szakvélemény szerzője, a BME Vásárhelyi
Pál Építőmérnöki és Földtudományi-, ill. a
PTE Breuer Marcell doktori iskolák oktatója.
Közéleti szakmai tevékenysége (bíráló bizottságokban, Építész Kamarában, MÉSZ-ben,
UIA-ban, tervtanácsban) is jelentős.
Nagy Bence a BME óraadó tanáraként
működött, és sok fiatal végzős hallgató diplomamunkájának volt odaadó konzulense.
Korát megelőzve alkalmazta a számítástechnika kínálta lehetőségeket és alkotott statikai
programokat. Nagy tudású, ismereteit profi

Hegedűs Péter laudációja. Fotó: Károlyi Judit

módon és gyakorlatias megközelítésben is
alkalmazni tudó, fiatal kollégáit segítő szakember volt. A tartószerkezet-tervezők képzésével és továbbképzésével ill. tudományos tevékenységükkel, de személyes példájukkal is
mindketten sokat tettek az építész- és tartószerkezettervezők alkotó együttműködéséért.
Mikor Dénest fölhívtam a Csonka érem
odaítéléséről szóló hírrel elmondta, hogy
Bence halála előtt két hónappal egy épület
terveit egyeztették, amikor váratlanul csak a
feleségét tudta elérni. Erről Patonai Dénes, az
alkotótárs mondja: „Ő közölte a lesújtó hírt,
hogy Bence kórházban van és már ne is látogassam meg, mert nem fog megismerni…
Ennyit egy életen át tartó emberi és munkatársi kapcsolat történetéről, mely után az űr
szóban ki sem fejezhető, mert ezt csak az
érti, akiben a hiány tátong. Ezért is örülök,
hogy e díj, ha megkésve is, de méltó kezekbe
kerül, mert személyében egy olyan szerkezettervező kerül elismerésre, aki az építészetet
méltányolva és megértve, azzal együttműködve, mindig a megoldást kereste és nem azt,
miért nem lehet valamit megvalósítani.”

Pál Csonka Medal Award 2018
The Association of Hungarian Architects founded a memorial medal to honour Professor Pál
Csonka in 1988, which this year was awarded
to a tandem of architects, Dénes Patonai DLA
prof. emeritus architect and (posthumously)
Bence Nagy Ybl prized structural designer on
July 9th, 2018. in the headquarters of the organisation at the awards ceremony. This recognition is meant to honour and appreciate the
creative cooperation between architects and
structural designers. We are hereby publishing
the laudation written by Péter Hegedűs.
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Körkérdés az építészetről
szöveg text: Balázs Mihály, Bánki Éva, Barabás Márton, Cseh András, Erhardt Gábor, Ferencz Marcel, Krizsán András,
Magyar Péter, Pintér Márton, Puhl Antal, Somogyi Krisztina, Sugár Péter, Sulyok Miklós, Térey János, Tillmann J. A.

100., jubileumi számához érkezett a Magyar Építőművészet folyóirat 2001-ben útjára indított Utóirat / Post Scriptum című elméleti
melléklete. Ezt az alkalmat közösségi ünneppé kívántuk tenni, ezért körkérdéssel fordultunk a magyar építészet és a szélesebb
hazai kultúra szereplőihez: foglalják össze, mit gondolnak az építészetről, annak helyzetéről, szerepéről itt és most, illetve a jövőben
milyen szerepét látják. Három kérdést tettünk fel, meghagyva a szabadságot, hogy a megkérdezettek bármelyik kérdésre külön,
vagy közülük többre együtt, esetleg a téma kapcsán számukra fontosabbnak tartott kérdésekre válaszoljanak.
A feltett kérdések:
1. Miben változott az épített környezet az ezredforduló óta Magyarországon és a világban? Lát-e olyan tendenciát a változásokban,
aminek pozitív hatása lehet a jövőnkre nézve?
2. Kultúra-e már/még az építészet?
3. Mit jelent Önnek a kortárs építészet?
A válaszokat alább közöljük, bízva abban, hogy kirajzolódik belőlük egy
pontos kép az építészet mai helyéről és lehetőségeiről.
Balázs Mihály DLA
építész
1. Az utóbbi két évtizedben globális szinten megjelenő intenzív népességnövekedés (egyes országokban csökkenés) alapvetően átalakította
a társadalmakat, a társadalmi mozgásokat. Emellett a korábban jobbára
csak statisztikai adatokból kiolvasható klímaváltozás mára minden ember
számára személyesen is érzékelhető, ijesztő realitássá vált. Mindehhez
még egy technológiai forradalom is párosul, melynek eredményei látványosan beépülnek mindennapjainkba, újraírva szokásainkat, közösségi
kapcsolatainkat, megszokott létformánkat. Népességnövekedés, klímaváltozás, tudományos-technológiai forradalom: három önmagában is
nagyon összetett jelenség, soha nem tapasztalt együttállásuk és együtthatásuk komoly kihívást jelent az egyén és a közösségek számára.
Az új helyzetre az építészet a maga kiterjedt, bár korlátozott eszközeivel reagált. Olyan új fogalmak jelentek meg a diskurzusban, mint a
szolidáris építészet vagy a participatív tervezés, hangsúlyosan előtérbe
került közösség és építészet viszonyának kérdése. A nyolcvanas-kilencvenes évek sztárépítészete iránti feltétlen figyelem részben átterelődött
az építészek nélküli építészet kiterjedt világára, ami embertömegek életkörülményeit közvetlenül érintő kérdés. Az építészeti elit egy részének
érdeklődése az elmaradt térségek felé fordult, egyetemi közösségek keresték a kapcsolatot hátrányos helyzetű településekkel, csoportokkal.

xvIii. évfolyam / 100. szám

Elismertségét tekintve a szolidáris építészet lassan a műépítészet
rangjára emelkedett, Aravena Pritzker-díja ennek ékes bizonyítéka. Ez
a szemléletváltás bizonyosan az egyik legjelentősebb, de lehet, hogy a
legfontosabb mozzanata az elmúlt két évtizednek!
A társadalmi problémákon túl az építészek a klímaváltozásból következő nehézségekkel is szembesülni kényszerültek. A környezetvédelemre és energiafelhasználásra vonatkozó jogszabályok egyre szigorodó
folyamatos változása jól megszokott és bevált gyakorlatok feladásához
vezetett. Az anyaghasználati követelmények régi elvek elhagyását eredményezték például az újrahasznosítás terén. Az épületszerkezeti részletek aránya és működési logikája is látványos módosuláson ment át
az utóbbi években, a gépészeti megoldások térnyerése pedig minden
másnál feltűnőbb. Akár a műépítészet, akár a szolidáris építészet körében vizsgálódunk, megállapíthatjuk, hogy alapvetően megváltozott az
alkalmas és elérhető (vagy éppen kötelező) építészeti eszköztár, megoldásaink sok tekintetben okosabbak, de összetettségük okán feltétlenül
sérülékenyebbek is lettek.
Az új technológiák nem csak az épületeken, hanem a tervezési folyamatban is elterjedtek. Az egyre nagyobb teljesítményű hálózatba
kapcsolt számítógépek szoftverjeikkel átírták az irodai szokásokat és
minden értelemben határtalanná tették a tervezést. Átformálták magát a
gondolkodást, az alkotás folyamatát.
Pozitív hatás? A technológiai újítások mindegyikében látom a nagyszerűséget, de hogy ezzel mindig okosan tudunk-e bánni, azzal kapcsolatban erős kétségeim vannak. A klímaváltozás és népességnövekedés
ténye már kevés optimizmusra ad okot, bár pozitív hozadéka ennek is
lehet. Látom esélyét egy kényszerű reakciónak, amiben a mai kaotikus
sokféleséget jó értelmű szellemi gazdagság váltja fel és ami egy mértéktartó, józan, etikus építészethez vezet.
2. Zavarba ejtő a kérdés, mert mindig evidensnek tekintettem, hogy
igen, az építészet alapvetően kulturális kérdés. Közmegegyezés szerint

utóirat // post scriptum
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a kultúra az emberiséghez, vagy annak jól lehatárolható csoportjához,
közösséghez kötődő anyagi és szellemi értékhalmaz, ennek birtoklása és
használata pedig a műveltség. Utóbbi a mi társadalmunkban alapvetően
a „klasszikus műveltséget” jelenti, vagyis az ókori görög-római alapokon
álló értékek képviseletét, ami látványosan megjelenik az építészetben is.
Csakhogy természeténél fogva a kultúra, és benne az érték is, változó.
Nem régi korok igazságainak megkérdőjelezéséről van itt szó, hanem
érvényességük határairól, újfajta értelmezéseiről. Az építés mint téralkotó
tevékenység közösségi műfaj, maga az építés és a terek használata is
összetartozást, összehangolt cselekvéseket feltételez - erre axiómaként
tekintek. És bár a közösség fogalma sem állandó (elég itt Csányi Vilmos
„egyszemélyes kultúra”, „egyszemélyes csoport” fogalmaira gondolni),
makacsul hiszem, hogy az ember számára az összetartozás mint létforma továbbra is egzisztenciális és lelki szükséglet marad. Amennyiben
közösség lesz, kultúra is lesz, és ez az építészetre közvetlenül kiható
fontos körülmény. Hogy milyen értékekből tevődik össze majd mindez,
nem tudni. Annyit már most is érzékelhetünk, hogy a fiatal korosztály
értékrendjében kitüntetett helyet foglal el a mobilitás, a gyors helyzetfelismerés, a kompatibilitás – vagyis a klasszikus értékek mellé (vagy helyébe)
újak sorakoznak. Vagy régi-új viselkedésformák. Mert mint Gyarmathy Éva
pszichológus egy interjúban mondja, „Az embernek nem az írásbeliség
gondolkodásmódja a természetes, hanem vadászó-gyűjtögető őseink gondolkodása.” Hangsúlyozva, hogy a digitális kultúra spontán hálózati szerveződései az emberhez mint alig változó biológiai lényhez közelebb állnak,
mint a letelepedést feltételező földművelés és az írásbeliség, ami amúgy
igen sikeressé tette az elmúlt tízezer évet, és ami a klasszikus kultúra
alapja. Az egyik modell a kiszámíthatatlan, váratlan helyzetek megoldásának képességén alapul, a másik a kiszámíthatóságra, az előre tervezésre
ösztönöz. Ma az előbbire tényleg nagy szükség mutatkozik. El kell fogadnunk, hogy az érték fogalma is állandóan változik, mi magunk alakítjuk.

nyűglődsz vele vagy hagyod, hogy a fejedre omoljon, sehogy se jó. Mintha valami szerves, bomló anyag közepébe fészkelnéd magad. Egy haza,
amiben nincsenek lakható házak, valódi otthonok. Nincs olyan ház Magyarországon (legalábbis én nem laktam ilyenben), amit örökül akarnék
hagyni a gyerekemnek. Talán mindez nem is a tervezők vagy a kőművesek hibája. Az olcsóság, romlottság, kényelmetlenség, feszélyezettség
érzete elválaszthatatlan attól a politikai klímától, amiben 1914 óta élünk.

3. Barátságokat és biztos tájékozódási pontokat, útjelzőket jelent ebben
a meglepetésekkel teli, fordulatokban bővelkedő világban. A párbeszéd
lehetőségét kínálja, vitákat generál, érvelésre késztet. Ez örömteli és
jó értelemben izgató. Talán inkább megnyugtató. Van valami idegesítő
viszont annak tudatában, hogy az építés bár szükséges, de az élő természet egészére nézve súlyosan káros tevékenység. Ez tőlünk, építészektől
felelős jelenlétet követel és ez a felelősség egyre erősebben foglalkoztat.

3. Természetesen nagy örömmel csodálom a tévében mutogatott, szitakötőkhöz, tengeri kagylókhoz hasonló, nemesen egyszerű vagy rafináltan
csodálatos házakat. De engem inkább gyönyörű díszletekre emlékeztetnek, nem emberi lakóhelyekre. El sem tudom képzelni, hogy lehet az
ilyen csodapalotákban tartósan berendezkedni. Mindig úgy képzelem,
hogy ezeknek a házaknak a lakói esténként hazatérnek a két szoba összkomfortba, mérgelődnek a csöpögő csapok, a rosszul záródó ajtók miatt,
és reggel visszatérnek az „otthonaikba”, hogy fogadják a fotósokat és
az irigy látogatóikat. De nem tudok vakon elmenni egy másfajta törekvés
mellett: a lányom éjjel-nappal videókat bámul, hogyan kell lombházat
építeni, rossz csónakokat spéci lakóhajóvá átalakítani, sárból kunyhót
építeni... Ugyan miért akar lombházat építeni egy kislány, aki Budapest
II. kerületében lakik? És mi szüksége van egy sárkunyhóra, mikor az
(olcsóbb) szállodát is ki tudjuk fizetni (vagy nem tudjuk, de azt hisszük,
ki kéne... mert ez a normális). A lányom és a tízéves barátai, barátnői
szemében az ideális ház egy héj, amit az „útra” magukkal viszünk, és
ami a szükségleteinknek megfelelően változik. Egy lakóhajó vagy egy
sátor. Aminek a funkcióját, a helyét, a rendeltetését bármikor megvál-

Bánki Éva
író
1. Számos magyarhoz hasonlóan a modern építészet engem is a saját
romlásommal szembesít. Egyetlen magyarországi „otthonomat” sem szerettem igazán. Olcsó, kényelmetlen, kicsi vagy túl nagy, gyorsan romlik,
tönkremegy, nem működik. Csak a baj van vele. Púp a hátamon. Beragad, elázik, megráz, leomlik. Még el sem készült, már javítani kell. Nyáron kibírhatatlan, télen ennél is rosszabb. Felújítod vagy elhanyagolod,
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2.	Úgy vélem, az építészet politikai művészet. Világos stratégiai elgondolás, hogy hogy élj, mit gondolj magadról és másokról, a múltról és a
jövőről, hogy hogy neveld a gyerekeidet. Velencében lakva tapasztaltam
meg, hogy az építészet (és maga a városkép) miben és hogyan változtathatja meg az embereket. Mert egy város, amelynek nincsenek magaslatai, stratégiai pontjai, elkülönülő elitnegyedei, egyfajta politikai gondolkodást, személytelen egyenlőség-eszményt is rád kényszerít. Egy palota,
amely évszázadokon át családi kincseskamraként, számtalan történet,
stílus, emlék gyűjtőhelyeként funkcionál, ahonnan kamaszkorukban elszakadnak, de öregen visszatérnek a család tagjai, képes az egyént a
tulajdon élete mellékszereplőjévé változtatni. Hiszen az ő testén, tüdején
keresztül maga a Ház, a kővé nemesült Család lélegzik. Amely nevekbe, szimbólumokba, ceremóniákba burkolózik, mint maga Állam, amely
láthatatlanul is őrködik a polgárok biztonsága felett. És amely – a templomhoz hasonlóan – garancia egyfajta halhatatlanságra is. Ez amúgy
nem teljesen szívderítő életstratégia, de hogy valamilyen stratégia, az
kétségtelen. Modell, életminta. Egy Terv, aminek a megvalósítását az
épített környezet elvárja tőled. Természetesen a modern építészet is
képes sugallni bizonyos életformákat. De immár valódi meggyőződés
nélkül. „Elég vicces lenne, ha kipróbálnád.” „Nem volna kedved pár napig belekóstolni?” Úgy gondolom, a mai építészetből az Utópia, vagyis
a Remény ellentmondást nem tűrő üzenete hiányzik.
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toztathatjuk. De ami mindig a miénk marad, ezért érdemes rá vigyázni.
Megbecsülni, mint egy paripát vagy egy griffmadarat.
Íme, az örökösen úton lévő, senkihez, semmihez nem tartozó ember
ideális lakóhelye. A ház, mint egyfajta társ vagy használati tárgy.
Szégyen, nem szégyen: tetszik nekem.

Barabás Márton
képzőművész
A kérdésekre naplószerű választ tudok csak adni. A terület módszeres
kutatása kívül esik a napi képzőművészeti gyakorlatomon.
Bernáth Mária Rippl-Rónairól írt könyvét olvasom sokadszorra.
(Szemtől szemben sorozat, Gondolat Könyvkiadó, 1976.) A 107. oldalon
írja, hogy az Andrássy Tivadarnak épített ebédlő a második világháborúban megsemmisült. „Igen nagy vesztesége a magyar iparművészetnek, hogy az ebédlő – egyes daraboktól eltekintve – a második világháborúban elpusztult. El az üvegablakok, a mennyezet, a bútorok, az
edényeknek és hímzéseknek nagy része. Így Rippl-Rónai e heroikusnak
nevezhető tette, a magyar iparművészet történetében külön fejezetet érdemlő sokrétű tevékenysége torzóként maradt ránk. Ő e pusztulást már
nem élte meg, őbenne – akkor, mikor legfontosabb lett volna számára
a biztatás, hiszen egyben haza vezető útját is biztosította volna – az itthoni meg nem értés végezte el pusztító munkáját.” Két éve a kaposvári
Róma-villában a hallgatóimmal láthattuk a rekonstruált ebédlőt, benne a
megmaradt eredeti elemekkel, tárgyakkal és hímzett faliképpel, immáron
nem töredék műtárgyegyüttesként. Nem szokás dicsérni az építészeti
rekonstrukciókat, de egy olyan helyen, ahol az építészeti, iparművészeti
csúcsteljesítmények, épületegyüttesek után sokszor csak romhalmaz
maradt, jó tudni, hogy a töredékekből egész lehet ismét. Ilyen felújítás
és rekonstrukció fejeződik be a Párisi Udvarban, ahol 25 évig éltünk. Ott
lakva nem reméltem, hogy ilyen szinten helyreállítható lesz ez a különös
épület. A VI. kerületben sétálva örömmel látom, hogy egy-egy szeces�sziós épület eredeti szépségében megújult. Az eklektikus-szecessziós
házak közé már a harmincas évek végén, a negyvenes évek még építeni
képes első harmadában sok, a Bauhaus tanulságait kamatoztató ház
bekerült. Barátaink laknak a Bajcsy-Zsilinszky köz nemrég felújított egyik
épületében. A lépcsőházban, és beszállva az eredeti liftbe, de a lakásban is az átgondolt, tartalmilag-formailag kiérlelt, ma is korszerű épített
tér élményét élhetjük át. Nem csak az eklektika nyújt a múlt építészeti
elemeivel való találkozást, de időutazás ez is, egy sajnálatos módon
megszakadt építési-építészeti világba. De mintha a súlyos operáció után
a város bizonyos részeiben újraéledne ez a megszakadt, sokáig folytathatatlannak tartott kultúra. A XIII. kerületben, a Madarász utcában, a
Dagály uszoda környékén látok hasonló szellemiségű lakóépületeket.
Éles a kontraszt a korábban ugyanitt épült panelházak és ezek között.
(Lásd a Forgács utca 70-es évek elején és az ezredfordulón épült házait.)
Az óbudai úgynevezett Faluház lapos tetejét sátortetőként fedik a napelemek. Egyszerre funkcionális tárgyak és egy több évezredes építészeti
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megoldásra, a sátortetőre utaló formák. A színdinamikai rendbetétel után
már nem csak a szélcsatornába beálló épületmonstrumnak látszik ez az
épületsor, de lehetőségnek is. Sok ember kívül-belül feljavított, kiegészített, jobb életlehetőségét jelenti.
1986 körül Virág Csaba tatabányai Közművelődés Házának színdinamikai tervét nyertem el meghívásos pályázaton. A negyvenöt fokos
csíkos bordázású, hosszan elnyúló betonfalat farkasfog motívummal,
felhőket, tengertérképet is idéző lebegő, sátortetőre emlékeztető elemekkel tagoltam. Az épület végébe – ahogy a Bauhausban is gyakran
alkalmazták – egy nagyméretű korong került, benne világórával, Budapest helyett Tatabánya időviszonylataival. A ház belsejében a keskeny
panel-modult kazettás alapra került festménnyel bontottam kisebb egységekre. Megpróbáltam az artikulációs szintet emelni, a rögzített (épített,
festett) látványt részletgazdagabbá tenni. A tatabányai pannó és a külső
színdinamikai megoldás rímel egymásra. Ezek alapján folytatták a helyiek
a terület díszburkolatát, ebből készítettek az épületnek logót. Szervesült
a környezetbe, kovászként működött. Aztán jött egy építész csoport és
mindent félretett. Hiába olyan a logó, amilyen, hiába a falat folytató díszburkolat, a házban lévő kép, a korábbi építészeti-képi gondolat. Jobb lett
a ház, igényesebb megoldásokkal gyarapodott, de elmaradt a korábbiak
folytatása, akár csak idézet, utalás szintjén is.
Egy közös barátunk révén láthattam a Bölcsészkar helyén rekonstruált, új építészeti tartalommal bővült épületet, amit Golda János építész
tervezett és mutatott be egy szűkebb érdeklődő csoportnak, amihez
csatlakozhattam. A ház alapkaraktere nem változott meg, de belülről
számos alapvetően új lehetőséggel gyarapodott. Hasonló építészeti tárlatvezetésen nézhettem végig a négyes metró állomásait, bennük az új
muráliákat és a szobrászat ihlette építészeti megoldásokat. Fontosnak
tartom a Bálna épületét és Ekler Dezső Tölgyfa utcai épületét és környezethez illeszkedését. Az első kérdésre válaszolva, ezt a négy produkciót
emelném ki a közelmúlt terméséből. Az Iparművészeti Múzeum Lechner
emlékkiállításán (tervezte Demeter Nóra építész) láttam az Iparművészeti
Múzeum új szárnyának a terveit. Számos kiváló, funkciót gyarapító új
megoldást tartalmaz a terv, de a díszítőművészet, iparművészet szinte teljes száműzése jellemzi. A nyers, üres betonfalak elmennének egy
Váci úti irodaháznál, de az iparművészet, a kortárs design múzeumánál
az üres falak a spontán (anarchisztikus) díszítőművészetnek, vagyis a
graffitinek tárják oda magukat. Elgondoltató, hogy a graffiti, a tetoválás hihetetlen népszerűsége miből fakad. Nincs-e valami összefüggés
a díszítetlenség, az épületek sivársága és e között a spontán ön- és
környezetalakítás között?
Drámainak tartom a MOME új szárnyának a bornírt díszítetlenségét,
fekete, rideg, provokatív tömbjét. Az 1954-ben épült, Farkasdy Zoltán
tervezte régi épület még reagált a korábbi zugligeti villaépületekre, bár
nem a kor legprogresszívabb, nálunk a fordulat éve után megszakadt
építészeti kultúrához kötődött, de jó épület. Az építészet történetéről is
szól. Van a mostani MOME-hez vezető úton egy privát kerítésszakasz,
ami az új, lecsupaszított szárny vizuális kritikájaként is felfogható. Ez az
új szárny ellentétpárja, három kerítésszakaszban elbeszélve. Van, lenne
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tehát, aki tudna és akarna olyan összművészetet létrehozni tehát, amilyen a Zeneakadémiában, az Iparművészeti Múzeumban megvalósult.
Biztos vagyok abban, hogy azok között, akik az Iparművészeti Főiskolán
és új nevén a MOME-n diplomáztak régebben vagy a közelmúltban, képesek lennének az építészekkel együttműködve olyan kortárs összművészetet létrehozni, ami túlmutat a rossz értelemben vett minimalizmuson,
az építész önző önmegvalósításán vagy a megrendelő pénztelenségén,
évekre érvényes szellemi radikalizmusán. Pázmándi Antal, Baliga Kornél,
Hegedűs Ildikó, Bojti András neve jut eszembe hirtelen. De sorolhatnám
a nevét azoknak, akikkel érdemes lenne konzultálni, akiket meg kellett
volna pályáztatni egy ilyen irányt mutató épület tervezése kapcsán.

Arc
Egyedül nem megy. Túl nehéz az áthidaló, túl sok a tervlap, meghúzhatatlanok a vonalak és meghatározatlan a tervezési program. „Akkor csináljuk együtt!” – de arcodban szembejönnek a „Miért létezel?” és „Miért
ölsz meg?” lévinasi kérdései,3 így megint meginog minden. Kapcsolatban
elviselhetetlen az önértéktelenség, vákuumban pedig értelmezhetetlen az
önérték. Mégis orvosnak vagy parasztnak kellett volna mennem. Persze
egy idő (és némi kipróbálás) után kiderül, hogy ott is minden ugyanolyan
- illetve mi vagyunk ugyanazok. Az van, hogy szeretem, innentől meg
bele lehet halni. Szóval minden a legnagyobb rendben, csináljuk, ketten,
sokan, együtt és nevetve. Beszélgetni kell, néha mámorosan is, akkor
lesz közös nyelvünk, aztán megy.

Cseh András DLA
építész

Pénz
Az nincs.
De pont elég.

Nagykorúság
a térbeli folyamatos későn érés margójára
Gyerekcipő
Gyorsan örökölhetetlenségig elkopik, de pont az összes benne lépett
lépéssel vagyunk előrébb vagy máshol. Amikor megkaptuk, elég nagyok
voltunk, hogy magunktól felvegyük. Kicsit csónak volt, meg is voltunk
sértődve, hogy miért nincs tökéletesen testre szabva. Nem igaz, hogy
a 21. századig nem jutott el oda a világ, hogy ezt megadja nekünk! Türelmetlenül topogtunk benne, de megtetszett a topogás és elfelejtettük,
hogy lötyög; csutig húztuk a fűzőt, elindultunk és menet közben néha
tánclépéseket fejlesztettünk. Segítettek ebben a klippek, főleg a Weapon
of Choice. 1 Minden használható, de kezdjük magunkkal.
Otthonvesztés
Az eddig is belakott világ értelmetlenné vált a folyamatos interpretációban. Mint amikor érthetetlenségig ismétlünk egy szót, kiveszik a struktúra
mögüle. Ha már száz éve bűn a dísz,2 akkor miért csináltunk mindig azt,
délután, születésnapra, karácsonyra, nyári táborokban – bűnözni tanítottak
volna? Most pedig a törvény másik oldalán tanulandó az undor. A kényelmi naivságból őrzött gyermeki nyelv kerékbe törik az írás és a kiejtés közötti összehozhatatlan szakadékban, a szent szövegek átértelmeződnek.
Tenyér
Amikor lelép az összeizzadt papírról, hogy szinte mindegy honnan, de
vízhólyagot szerezzen. Mert ahhoz mozgatni kell a dolgokat, áthelyezni
a tömörséget, hogy kilyukadhasson a helyén a világ és beáramolhasson
a tér. Közben még a hátnak is jót tesz, ami elsápadt a sok ülésben. Értelmet nyernek a részletek, mert nullhézaggal semmi nem találkozik és
ki kell találni, hogy e mikro-csúnyaságok hogyan lehetnek természetes
pórusokká a lábazat és a tetőgerinc között, az ereszcsatornáról nem
is beszélve. A napon színünk lesz, a szálkától indulataink, az anyagtól
tanuljuk a természetes különbözőséget; emberiesedünk.
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Holnap
Az időjárás-előrejelzés szerint még tart a jó idő. Ha jobban megnézzük, elkényeztetett ficsúrok vagyunk: pont akkor kaptuk meg a válságot,
amikor leginkább növekedni tudtunk. Sőt, amikor minden bizonytalanná
vált: a történelem során talán először kimondták apáink (közül a bölcsebbek), hogy fogalmuk sincsen, és viszonylag könnyen felszabadíttathattunk öröklött görcseink alól. Mehettünk minden irányba, térben
és diszciplínában, hogy hátha valahol több a fény vagy van tennivaló. A
prizma által szétbontott minden pászma belefért, külön-külön és együtt
is. Terveztünk és építettünk, tanultunk és tanítottunk, mindent saját léptékben. Most egyszerre nő minden és csábítóan nagyok egyenként is a
fürtök, az eddig vállalt összes pedig elbírhatatlannak tűnik. Mégis. Uram,
add meg nekünk az egészséges mohóságot, hogy ne eggyel akarjunk
jóllakni, különben elveszünk a dimenzióvesztésben!
Ma
Űzzük az élő hagyományt. Az éjszakázásokét és a végzetes hivatásérzetét, hogy ebben emberek élnek majd. Keressük az egyensúlyt vagány
karakter és gyengéd szolgálat között a folyamatosan változó gravitációs
mezőben. Kötöttpályás nomádokként ki-be járunk közegek határán, az
úton túli otthonvágy poggyászával. Kiszabjuk és belakjuk tereinket és
keressük a helyeket, meglévőket és újakat, amiket tovább lehet majd
adni. Próbáljuk kordában tartani a hálót, aminek szövésénél egyáltalán
nem gondoltunk a fenntarthatóságra, hiába koptatjuk ürességig a témát.
Mindeközben új szavakat tanulunk és találunk ki, legalábbis így éljük
meg. És élvezzük.
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Erhardt Gábor
építész
A kortárs építészet kapcsán az ember egyfelől örvendezik, hiszen a nemzetközi építészeti honlapokra gyakorlatilag óránként felkerül egy-egy értékelhető minőségű épület. A világ talán még sosem volt ilyen gazdag.
Ugyanakkor félő, hogy az építészet, illetve annak mediális prezentációja
napjainkra a szórakoztatás kategóriájába csúszott.
Természetesen az építészet, mint művészeti ág, nehéz „műfaj” erőteljes alkalmazott jellege miatt. Van megrendelő a maga „sajátos” igényeivel, van építési szabályrendszer, gazdaságosság és van építőipari
felkészültség. A legmagasztosabb gondolat a legegyszerűbb gondolkodású emberek munkája által kap lehetőséget a megvalósulásra.
Örök vesszőparipám, hogy az építészet egyik legnagyobb gondja,
hogy nem része a közbeszédnek. Az átlagember számára még ma sem
tiszta, hogy az építész tervez, épít, vagy mit is csinál. A vicces történetet
idézve: hogy rajzolja meg a házat, ha az még nem épült fel?
Ahogy a gasztronómia vagy a bor világában egy magára valamit
adó embernek illik minimális ismeretekkel rendelkezni, úgy az építészet
teljes terra incognita a laikusok számára. Nem része a kultúrának, ha
innen nézem.
Ez a „kulturálatlanság” a potenciális megbízókra is igaz. Napjaink
elanyagiasodott világát tudomásul véve, bennem is gyakran felmerül a
kérdés, hogy ugyan miért költene valaki arra többletpénzt, hogy a háza
igényesebb megjelenésű legyen a legszükségesebb minimumnál. Talán
éppen a kultúra, a kulturáltság miatt. Ha az építészet a mindennapi kultúra része lenne. Ha a viszonyulásuk az építészethez tovább terjedne az
egyszerű, magyarázat nélküli ítélethozatalnál: „ez tetszik, ez meg nem
tetszik”. „Ki volt az a barom, aki tervezte/engedélyezte/építette/kifizette
ezt a szörnyűséget?” Szól a kérdés a napjaink építészeti közéletét (csupán látens módon) foglalkoztató épületekről.
Az építészeknek, válaszul ezekre a megnyilvánulásokra, egyszerűbb a
meg nem értett művész pózát felvenni, mint folyamatos „népnevelésbe”
kezdeni. Így válik a potenciális megbízóból, azaz a hétköznapi emberből
a szakma számára műveletlen bunkó, akit (kis túlzással) megalázó érzés
kiszolgálni. Így a (magukra valamit adó) építészek szép lassan formai
elefántcsonttornyot építenek maguk köré és keresik annak a pár tízezer
embernek a megbízásait, akik vevők a modern, up to date építészetre.
A fentiek a jobbik és jóval ritkább forgatókönyvről szólnak. Az esetek
többségében az építész egyszerű feladata a megbízói igények feltétel
nélküli kiszolgálása. A magyar ember „én házam az én váram” mentalitása egyszerűen nem teszi lehetővé, hogy bízzon az építészben, akivel
nincs klasszikus megbízói kapcsolatban. Elanyagiasodott és felgyorsult
világunkban a tervező kiválasztása leginkább pénz kérdése. Nincs idő
az összecsiszolódásra, mert CSOK határidő van, pályázati leadás van
és még sorolhatnám. Az állandó időhiány is az építészetnek a kultúra
részévé válása ellen hat.
A világ napjainkban a számok bűvöletében él. Elsősorban pénzügyi
szempontból, de amúgy is jellemző, hogy amit nem lehet egzakt számok-
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kal kifejezni, meghatározni, de leginkább szabályozni, az a szubjektum
furcsa, ingoványos világába tartozik. Ezzel párhuzamosan megállapítható, hogy Magyarországon az utóbbi majd’ egy évszázadban egy sajátos
hiánygazdaság alakult ki. Kis túlzással élve: mindenből hiányt szenvedünk. Nem csak a pénzből, de elsősorban abból.
Hiánycikk az idő, ebből kifolyólag a gondolat, a kigondoltság, de
legfőképpen és mindenekelőtt a bizalom. Ez az építészet területén is
mérgezőleg hat és fogalmam sincs, hogy hol kellene kezdeni ezen állapot
felszámolását. Az egymásra utalt, egymással együttműködni kénytelen
szereplők között áthatolhatatlannak tűnő falként ott feszül a bizalmatlanság…
A kortárs építészet – feltételezéseim szerint – jóval színesebb annál, mint amit a mainstream média prezentál belőle a szakma, illetve a
laikusok felé. A média homogenizáló törekvései miatt az építészet területén is a ma divatos Facebook-os véleménybuborékhoz hasonló zárt
információs világ alakul(t) ki. A laikusok ebben a világban nem tudnak
tájékozódni. Nehezen tudják eldönteni, hogy melyik minimalista épületcsodáért kell(ene) lelkesedniük. Így törvényszerűen a számukra érthető
gagyi irányába tekintenek.
Magam sem értem pontosan, hogy mi az az erő, ami a magasépítészetet a világtörténelem 34.892. fekete téglaburkolatos, egyszerű tömegű, indifferens funkciójú épületének megvalósítására sarkallja. Miért nem
szerepel a tervezési szempontok között az otthonosság, az illeszkedés,
a szerethetőség?
A minimalista(!) modern építészet egyik legnagyobb hibájának azt tartom, hogy egy olyan hatalmas evolúciós lépésre kényszerítette a közízlést, amelyet az nem tudott meglépni. Ráadásul ezt forradalmi hevülettel,
a teljességre törekedve tette. Így mára a közízlés egyfajta elnyomásban
él, bármilyen furcsán is hangzik ez.
Ráadásként a túlmediatizáltság miatt a kortárs építészet a nagy
durranásra törekszik, illetve a feltétlen trendkövetésre. A házszerű
házak tervezése ma már nem élvez megbecsültséget. E tevékenység
most éppen a pomo és a populista (regionalizmus) kategória határán
egyensúlyoz, szegény. Ez egy önerősítő folyamat, ami helyenként kimondottan groteszk példákat képes produkálni, például a honi építészeti díjak odaítélése körül. A lerongyolódott kertvárosi vagy vidéki
miliőben rettentő ellentmondásosan néznek ki ezek a kimódolt magasépítészeti alkotások.
Nem akarva belemenni napjaink politikai történéseibe, csak szőrmentén említem meg a populizmus terjedésének jelenségét, ami gyökeresen
változtatja meg az értelmiség szerepét, megbecsültségét. Tetszik, nem
tetszik, ez az építészet területére is be fog gyűrűzni. Rosszabb esetben
a jelenlegi, rosszul értelmezett szabadság továbbterjedését fogja eredményezni. Jobb esetben az építész tervezők és a közízlés kölcsönös
közeledését is eredményezheti, ami nekem személy szerint hatalmas
örömömre szolgálna.
Talán e folyamat számunkra, építészek számára is megtapasztalható
állomása a településképi arculati kézikönyvek készítése, illetve az erre
alapuló településképvédelmi rendeletek tárgyi mellékleteinek készítése.
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Személy szerint én egy hatalmas lehetőségként élem meg, hogy három,
páratlan adottságokkal rendelkező település épített örökségével köthetek
intellektuális és személyes kapcsolatot.
Ráadásul az EU-s forrásoknak köszönhetően – jelentős küzdelmek
árán – lehetőségünk van ezen elméleti tudásanyagot tervezési gyakorlatunk kiindulási alapjává tenni, ami szerintem egy óriási kaland. Értékes épületek megmentésével fejlődő (vidéki) közösségeket szolgálunk,
a Makovecz Imre által oly sokszor említett úri jókedv megtartásának
lehetőségével.

és a társadalom számára differenciált használatra terek, térrendszerek
létrehozása, alkotása.
Ezért nagyon fontos, hogy a 20. század során fokozódó specializáció
után, a 21. században az építészetben újra hangsúlyt kapjon a szakmák
közötti kreatív együttműködés. A korábban elhatárolódó területek újbóli
és újszerű összekapcsolódása, az együttműködő szakterületek átjárhatóságának igénye. Ez a világban már látható trend nem az építészet
ellenére, hanem azzal együttműködésben bontakozik ki. Nem idegen az
építész hivatás lényegétől, hanem éppen teret ad neki, mivel az építész
szakma tradícionálisan és a jövőben is komplex látásmódot igényel.

Ferencz Marcel DLA
építész

2. Az építészet az emberi kultúránk legalapvetőbb megjelenési formája.
Az emberiség kultúrtörténete szorosan összefügg az építészet kultúrtörténetével. Ezt a jelentéstartalmat az emberi civilizáció évezredes története során számtalanszor bizonyította és képviselte. A filozófusok között,
Platóntól kezdve egészen Hegelig, sokan tartják az építészetet minden
művészet közül az első művészetnek, ami életünket és egyetemes civilizációnkat leginkább meghatározza, és eredetét tekintve szorosan ös�szefonódik minden minőség forrásával, az isteni abszolútummal.
A Nemzeti Építészetpolitika kifejti: „Az építészet közvetlenül meghatározza környezetünk minőségét, ezáltal az emberi lét méltóságát. Az
építészet alakítja a közízlést, hat a közérzetre és formálja a kultúrát, ebből
a szempontból rendkívül fontos társadalmi kohéziós erővel bír. Az építész
helyet és szellemet teremt, így lesz a természeti és épített környezet a
nemzeti kultúra szerves része.” 4 Az európai nemzetek identitásuk megteremtéséhez, megjelenítéséhez jelentős építkezéseket, kulturális beruházásokat hívnak segítségül, melyek kiemelkedő kulturális/építészeti
értékkel bíró épületei és valódi szimbólumai nemzeti identitásuknak,
kultúrájuknak. Az építészeti alkotások, főleg az egymáshoz és a természeti környezethez való viszonyukat vizsgálva, olyan művészi alkotások
(műalkotások), melyeken keresztül saját kultúránkat tudjuk megérteni.

1. Az emberek felkészültebbekké váltak építészetből.
Ma már többen érteni vélik.
A digitális világ kitermelte a maga építészetét rengeteg kattintással a
billentyűkön.
Feleennyi kattintással lesz pozitív hatás, hiszem.
Példát kell mutatni az ifjúságnak.
2. Az építészet kultúra.
3. A kortárs építészeti fogalmat szakmabeliek állítottak fel építészeti
mérceként, megfelelési kényszerbe kergetve a valódi alkotókat.
Az építészet nem futhat versenyt az idővel. Bölcsebb és megfontoltabb.

Krizsán András DLA
építész
1. Az elmúlt korok és társadalmi rendszerek során sokat változott az
épített környezet minőségének fogalma, az építészet eredeti jelentése,
sőt magának a civilizációnak a viszonya a körülöttünk lévő, teremtett
világhoz. A reneszánsz óta az ember egyre több isteni jelentést követelt magának, és tereink, építészeti alkotásaink nagy részét is emberi
tartalommal próbáljuk helyettesíteni. Városainkat többé már nem a német kölni dómhoz hasonló, gigantikus katedrálisok és templomtornyok
uralják, hanem paloták, igazgatási épületek, kereskedelmi központok és
hatalmas infrastrukturális beruházások. De ebből még nem következik,
hogy a szó klasszikus értelmében vett építészet, mint művészet megszűnő tevékenység, mert az építészetnek az arche szerinti tartalma és
jelentése, a „vezérlő irányelv” még akkor is megmarad, ha helyette más
megfontolások és érdekek kerültek előtérbe. A koncipiálás, a vizionálás
továbbra is az alkotó folyamat lényege, és szekularizált világunkban sem
képzelhető el építészeti tevékenység az „elv” (arche) működése nélkül.
Bár az ipari forradalom, és a modernitás kibontakozásával ebben a
tevékenységben is elindult az egész civilizációra jellemző specializáció,
az építészet lényege, központi magva mégis állandó: az emberiség

régi-új magyar építőművészet

3. Az építészet olyan képi megjelenítése, belső kifejeződése (imaginációja) a szabad gondolatnak, ami arra törekszik, hogy megvalósuljon és a
külső valós világban is pozitív változást hozzon létre. A jó építészet gyógyító építészet. Ezért a kortárs építészet legfőbb feladata, hogy ne csak
elvegyen, ne csak megsebezze a tájat, hanem az építéssel egyidejűleg
egy új egyensúlyi állapotot is kialakítson, új értelmezést adjon a környezetnek, jelentésteljes helyeket hozzon létre. Rómának megvan a maga
klasszikus Fóruma, Párizsnak az Eiffel-tornya, és ott van Londonban a
Big Ben, Budapesten a Vár és a Parlament. A társadalmi élet színterei
ezen „emlékhelyek” köré csoportosulnak. Bármi megváltozhat, de az ember igénye és törekvése, hogy az identitásérzését és érzelmi jól-létét az
építészetben próbálja kifejezni, és azzal összefüggésbe hozni, az nem.
Úgy látszik, a szépség, és minőség, mint viszonyulásunk a dolgokhoz
olyan művészeti fogalom, ami ma is hozzátartozik az építészethez. Személyes énünk és környezetünk között az építészet, az „architecton” az a
közvetítő, „vezérlő elv”, ami valóságot, emberi dimenziókat és jelentést
ad a körülöttünk lévő világnak. 5
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Magyar Péter DLA
építész

Puhl Antal DLA
építész

1. Műfaji alapkérdések feltevése helyett egyéni forma-kinyilatkoztatások
zsákutcájában tévelygünk! Kiút: kutatni a magasrendűen egyszerűt és az
időtlent.
2. Látványvezérelt világunkban az építészet lehet(ne) a legfontosabb
eszköz a múlt, a jelen és a jövő egyidejű érzékeltetésére.

1. Több, a korral foglalkozó írás kiindulópontja, hogy a rendszerváltás
felkészületlenül érte az országot. Hasonlóan váratlanul érte a változás
az építész társadalom nagy részét is, akik a „mindent lehet” kategóriájára egyszerűsítették le a szabadság fogalmát. Ez a hatalmas réteg az,
amiből az egyéni stílusok kinőnek, de ez a réteg az is, mely egy ország
építészeti összképét meghatározza. Ez az igen széles réteg nem „sűrűsödik” semmilyen külső hatásra, mert nem követ semmilyen alapvető értékválasztást, csak az építészeti „felszínnel” foglalkozik, a „mélységekig”
nem tud, és nem akar lehatolni, mert a piac egyik arctalan szereplőjévé
válik, akinek gyorsnak és hatékonynak kell lennie. A szabadságot csak
mint kötetlen tájékozódási lehetőséget tekinti, s örül, hogy a világban
látott tendenciákat formailag szabadon interpretálhatja, annak megértése nélkül, csak a felszínen. Ezzel a felszíni tetszetősséggel eluralja az
ország építészeti képét. Célja a gyors eladhatóság, jelszava: mindent
a megrendelőért. A megrendelő viszont (nagyon gyakran egy újgazdag
réteg) a művészetek, és így az építészet terén is teljesen iskolázatlan.
Egyetlen célja külsőleg rövid idő alatt behozni azt a „lemaradást”, ami
a nyugati polgári és tőkés réteggel szembeni hátrányát jelenti. Ennek a
rétegnek nagyrészt nem volt polgári háttere. Most teremtette meg a tőkét, és hozzá a nemlétező polgári, vagy még súlyosabb esetben nemesi
múltját, és ehhez az „álarcosbálhoz” az építészek nagy része a megfelelő
díszletet szolgáltatta és még ma is szolgáltatja.
Ebből az „arctalan” építész tömegből emelkednek ki azok a számomra mértékadó és követendő egyéni utat járó építészek, akik felelősséget
éreznek a társadalommal szemben, s akik építészetében az etika megelőzi az esztétikát.

3. Jó lenne, ha épületeink megszabadulhatnának az évjárat jeleitől, és
a kortárs-ság évszázadokra vagy többre is kiterjedhetne.

Pintér Márton
építész
1. Mintha az oly nagyra becsült szakmánk az utolsókat rúgná. Kópiák,
felcsinosított pillérvázas szerkezetek, a hely szellemének piaci alapú
félremagyarázása, regattás munkaszerzés. A maguk fénykorában is alsó-középkategóriásnak ítélt századfordulós épületek műrégi replikája,
közösségi rongyrázás és csocsóasztal egy definiálatlan kvantumfizikai
térben. Mindezt persze áthatja egy végtelenül álszent, konfrontációtól
mentes köldöknézegetés is, ahol túldimenzionált kérdésköröket keresztbetett lábbal próbálunk megfejteni, hogy aztán dacosan nyugtázhassuk:
legalább beszélünk róla.
Ezeket a problémákat érezni kell, és komfortzónánkon kívül helyezkedvén újrafeltalálni a szakmát. Ehhez kell egy hang, azt követni kell
és amint megszületett egy koherens, de kellően absztrakt alapfelvetés,
akkor mindenki mehet, amerre lát. A hangok alakulóban vannak, a piacra
beágyazódott szereplők egyre kényelmetlenebb helyzetbe kerülnek.
2. Még nem. Egyelőre csak piaci kultúra. Ideje volna a tőlem–nekem
diskurzust feloldani, és a kulturális szerepvállalást egyéni szinten magunkra vállalni annak érdekében, hogy az építészet túldimenzionáltságából adódó zárvány átszakadjon. Ne küzdjünk többé az ellen, hogy a
szakmánk közérthető legyen. Mert ha az lesz, diskurzus is lesz. És ha a
diskurzus adott, akkor a kultúrának is megágyaztunk.
3. Individualizmus mindenek felett, tehát mindent. Vagy ha feltételezzük,
hogy a vélemény szubjektív tény – tehát mindenki a maga karakteréhez
mérten határozza meg az építészeti hitvallását – és az individuumok
egymást ignorálva párhuzamosan önmegvalósítgatnak; az esetben egy
jókora semmiként is értelmezhetjük. A sok mini-hitvallás azt eredményezi, hogy bár valamennyi szereplő pontosan ugyanazt csinálja, mégis mindenkinek „a jó édes anyját”. Másnéven kisstílű, provinciális és
protekcionista. A „mindenkori kortárs” építészetnek lassan bedobják a
törölközőt.
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2. Mit is jelent a civilizáció és mit a kultúra? Más-más nyelvterületeken
mást és mást értenek e fogalmakon. Az angol és francia nyelvterületen
a civilizáció az anyagi és szellemi értékek összességét jelenti. (művészet, technika, anyagi fejlődés stb.) A magyar és német nyelvterületen a
kultúra a szellemi értékeket jelenti. (művészet, filozófia, erkölcs, vallás
stb.) A civilizáció gazdasági, technikai, politikai és társadalmi vonatkozásokat tartalmaz. Valószínűleg érdemesebb az építészet kapcsán nem
a németből átvett kultúrafogalommal operálni, hanem az angol tágabb
értelmű civilizáció fogalmát használni, mely a társadalmi, gazdasági jellemzők mellett beleérti a kultúrát is. Vagyis egy olyan „gyűjtőfogalom”,
mely egy közösségnek az egyén szocializációja során elsajátított normái,
értékei és anyagi javainak összessége mellett beletartoznak a mindennapi és tudományos ismeretek, az ember alkotta tárgyi környezet és a
művészeti alkotások is. Mivel e nagy „kosáron” belül a gazdaság, a technika, politikai (az azokkal kapcsolatos tudás) oldalára billen a mérleg,
az építőművészetnek egyre csökken a jelentősége, alárendelt szerepet
játszik, de nyomaiban még „őrzi a tüzet”. Az építészet, ahogy azt Szalai
András építész-művészettörténész fogalmazza, feladta „királyi művészet”
státuszát. A kultúripar „összefüggő elkáprázatási” szisztémájának része
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lett. Napjainkban mind az elmélet, mind a praxis folytonosan napra kész
kell, hogy legyen. Úgy tűnik, hogy az elmélet és a praxis is csak gyors
reagálásával tud hozzájárulni annak a hatalmi rendszernek a stabilitásához, amelyik a gondtalan örömöt kívánja nyújtani polgárainak.
3. A kortárs építészet a maga jelenlétében létezik. A korstílus elmúlt,
mert „kivonult” mögüle az egységes korszellem. Az addig egésznek gondolt részeire esett. Értékelése már nem képezhető el a klasszikus kánon
alapján. Amit látunk az egy heterogén sokféleség. Solá-Morales ezzel
kapcsolatban ezt mondja: „…a kortárs megismerés, beleértve a teljes
huszadik századi építészetet is, többé nem értelmezhető lineáris folyamatként. Inkább többsíkú, formailag változatos, összetett tapasztalatként
írható le...” 6 Ezt, az egyéni stílusok által mutatott sokféleséget már nem
lehet függőleges metszetekkel levezetni, csak vízszintes metszetekkel leírni. Egyéni stílusok vannak, melyek a „felgyorsult időben” párhuzamosan
haladnak. Amikor a korszellem „terében” a különböző politikai, gazdasági hatásokra „mágnesesség” jelenik meg, akkor az egyéni stílusok egymáshoz közelednek, egyfajta sűrűsödés áll elő. Ezek az egyéni stílusok,
mivel nem mutatnak mindenben azonosságot, már nem jelentkeznek a
klasszikus értelemben vett iskolaként. A „mágneses erő” gyengülésével
ismét eltávolodhatnak egymástól, hogy aztán más időben – éppen a
másmilyen hatások miatt – másokhoz közeledjenek. Ezek a hatások,
melyek e csomósodásokat létrehozzák, lehetnek globálisak, de lehetnek
regionálisak is. Minél nagyobb a változásokkal létrejövő „mágneses erő”,
annál kisebb számú, de nagyobb sűrűsödés áll elő.
Alapvetően talán két irány mégis megkülönböztethető: a Solá-Morales által megfogalmazott „gyenge építészet” és az általam ennek ellentéteként meghatározott „erős építészet”.
Mit takarnak ezek a fogalmak?
A „gyenge építészet” a múltat a jelen szűrőjén keresztül közvetíti a jövőnek.
A helyhez kötődik, mert az a kollektív tudat egyik hordozója. Önmagát háttérbe helyezi; a sikere az, ha az építészeti közbeszéd részévé tud válni. Nem
szempontja a szoros kapcsolattartás a hatalommal. A klasszikus építészeti
elvek alapján, önmagából építkezik. Eredménye az összehasonlíthatatlanság.
Az „erős építészet” a permanens forradalomban hisz, jelszava az
elszakadás és a haladás, az aktualitás. A helytől független, az épület egy
tárgy, mely bárhol elhelyezhető. Önmagát előtérbe helyezi, nem kíván a
közbeszéd részévé válni. A politika és a gazdaság részévé válva, annak
diszkrét kiszolgálója. Az aktuális filozófia, technika, természettudomány,
design stb. az eszköze. Célja és eredménye az összehasonlíthatóság.
A végére saját ars poeticám, T. S. Eliottól kölcsönözve: „….nem gondolom, hogy a költő feladata mindenáron, állandóan forradalmasítani a
nyelvet. Nem lenne kívánatos, még ha lehetséges volna is a szakadatlan
forradalom állapotában élni… a stílus és a versmérték állandó újszerűségének követelése éppen olyan egészségtelen, mint a megátalkodott
ragaszkodás nagyapáink nyelvéhez. Meg van a maga ideje a felfedezésnek is, meg a szerzett föld kiaknázásának is.”
(Ezt a földet, amit legalább értünk, még messze nem aknáztuk ki
teljesen. Más földjének csak a felszínét értjük.)

régi-új magyar építőművészet

Somogyi Krisztina
vizuáliskörnyezet-kutató, építészeti kritikus
Az ezredforduló óta mi változott az épített környezetben?
Ma már nemcsak tudjuk, de számtalan hatásból érzékeljük is, hogy a Föld,
mint élőhely, relatíve kisebb, veszélyeztetettebb és sérülékenyebb lett.
2000-ben 6.14 milliárd ember élt rajta, ma 7.64 milliárd.
2000-ben 46,5 % élt városban, ma majdnem 55%.
A városi kultúra ilyen mértékű növekedése azt jelenti, hogy a feladat az
építészek számára is nőtt. Ma nagyobb, komolyabb, összetettebb felelőség építeni, mint korábban volt.
Ez akkor is így van, ha Magyarország lakossága csökken, ha a magyar vidék kiürül, ha egyes városainkban is egyre kevesebben élnek. A
globális problémák hatása globális. Ha nem foglalkozunk velük, akkor a
lokális problémáinkat sem tudjuk jól megoldani. A két dolog együtt van,
nincs határ, nincs külön. Egy a bolygó.
Mit jelent ez a felelősség? Már a körkérdés megfogalmazásában
ott a válasz. Épített környezet: ez az egy fogalom összefoglalja magát
a változást, ami a fókuszt az épületek megjelenéséről kitágítja az ember és a fizikai valóság kölcsönkapcsolatára. Az építészet szocio-fizikai egységként való értelmezése jelzi a megváltozott viszonyt. Vetítsük
magunk elé képként a témát! Az építészet szó hallatán házak jelennek
meg a szemünk előtt: lenyűgöző, vonzó, meglepő avagy rideg, sivár,
értelmezhetetlen épületek. Kinek-kinek milyen. A környezet szó kapcsán
körbe kell forduljunk. Nincsen külső nézet. Benne vagyunk a képben. A
környezet körülölel, és ez az ölelés lehet megnyugtató védelem, vagy
lehet vészjósló árnyék. Nem a fizikai világ változott meg a legdrámaibb
módon, hanem a kapcsolatunk vele. Ma a legfontosabb kérdés ezért az
építészetben bizonyosan nem külső, esztétikai ítélet. Mert bár a szép
és jó (etc.) házak létrehozása, meglátása és felmutatása továbbra is
fontos (hogy saját munkámnál, az építészeti kommunikáció témájánál
maradjak), de az egyes példák mellett a nagyobb léptékről is folyamatosan szükséges gondolkodni, ebben pedig új szempontok kapnak prioritást (élhetőség, biztonság, egészség, fenntarthatóság, személyes és
közösségi identitás, kollektív emlékezet), amelyek nem feltétlenül és nem
minden esetben szervesülnek mű-egésszé, névhez köthető alkotássá.
Tágítva a megfogalmazást, a számomra izgalmas, felelősségteljes tervezés ma hangsúlyozottan nem tárgycentrikus, hanem folyamatorientált.
Az ember alapvető igényei ma is ugyanazok (menedékre van szükség és
távlatra, privát helyekre és közösségekre, csendre és hangokra), de a
helyzet dinamikusan változik. A feladat azért lett összetettebb, mert az
a környezet vált azzá, amiben ezeket az alapvető szükségleteket meg
kell teremteni.
Egy komplex rendszerbe nehezebb pozitív hatással beavatkozni.
Egyedül talán már nem is lehet. Az újonnan kialakítandó, innovatív,
együttműködő stratégiákban hiszek. Az építő közösségekkel együtt dolgozó építész integrált gondolkodásában és NEM az előírásokban, kartákban, rögzített szabályokban, a szabad és kreatív gondolkodást gúzsba
kötő mintákban. A párbeszédben és nem a szentenciákban. A gondol-
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kodó közösségekben.7 Az ezredforduló óta bekövetkezett változás egyik
pozitív hozadéka a hálózatos kommunikációs rendszerek kialakulása,
ennek kapcsán a (spontán) kialakuló új közösségek megléte. Az egyes
emberek közreműködő, tudásmegosztó, folyamatszerűen megvalósuló
együttműködésében érdemes bízni, nem pedig az intézményesült, reprezentált struktúrákban, amely izolált tudás- és érdekkategóriák logikája
mentén hierarchikus rendben érvényesíti önös szándékait.
És hogy mi az új, hálózatos tudásmegosztás hozadéka az építészetben? Pár pozitív dolgot, innovatív jelenséget emelnék csak ki, amelyek számomra fontosak. (1) A jól publikálható gigaprojektek mellett a
szerethető kicsi projektek is láthatóvá váltak, bekerültek az építészeti
diskurzusba. (2) Ehhez kapcsolódóan a kész mű mellett maga a csinálás
folyamata, tehát az építés is érdekessé vált. (3) Ebben az együttműködés
új formái jelennek meg, a programalkotó beszélgetésektől a participatív
építésig. Az építész szerep változik, a kontroll-gyakorló pozíció mellett
a mediátori, együttműködő viszony is érték. (4) Nemcsak a centrumban
lévő munkák, hanem a periférián alakuló környezet is a látókörünkbe
került. (5) A régi míves épületek iránti tisztelet és a vadonatúj iránt érzett vonzás mellett megjelent egy harmadik viszony: a közelmúlt átlagos épített örökségének újrahasznosítása, a tovább-alakítás. Nevezzük
mondjuk építészeti utógondozásnak azt, ahogyan a tervező a megbízói
közöségekkel együtt alakítgatja, igazítja, „méretre szabja” a téri környezetet, akár új építés esetén is. (6) A klasszikus építészeti feladatokban
is érzékelhető módosulás. A funkció, mint szempont árnyaltabbá vált.
Egyrészt optimális esetben az építész nem egy fő funkcióra tervez, hanem számol a multifunkcionális, gyakran hibrid használattal, és magával
a változással, másrészt a fizikai tevékenységen túl figyelembe veszi a
pszichológiai szempontokat, a társas kapcsolatok igényeit, a kollektív
emlékezet és identitás fontosságát. (7) Személyes elköteleződésből még
egy nézőpontot említenék: a gyerekekkel való kapcsolatfelvétel fontosságát, az ő jelenlegi és jövőbeni igényei felé való fokozott odafordulást.
Ennek csírái már érzékelhetők, hisz egyre többen foglalkoznak épített
környezeti neveléssel, de a felvetés ennél tágasabb. Egy érv: az ezredforduló óta másfélmilliárd ember született; gondolkodásuk, neveltetésük,
lét- és tudásigényük sajátos, hamarosan ők veszik át az irányítást. Hiszem, hogy ezzel érdemes foglalkozni.
Sokszor hallottam azt a megfogalmazást, hogy az építészet egyszerre művészet és tudomány, szabad kreatív alkotótevékenység és racionális mérnöki tevékenység kettőse. Ez a definíció így, ebben a formában
már nem áll meg: az építészet ennél komplexebb, átfogóbb tevékenység,
amely nemcsak az építészetről, hanem magáról az emberről, a kultúráról
és az ökológiáról is feltételez sajátos tudásokat. Építeni annyi, mint integrált módon gondolkodni a jövőről. Az építész munkája lassan lebomló
térbeli nyomot hagy, ami nemcsak az itt és ma élők életét formálja, hanem az egész környezetet, ahol hamarosan 8 milliárd ember és ki tudja,
hány száz milliárd más élőlény keres magának méltó helyet.
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Sugár Péter DLA
építész
1. Magyarországon sok pozitív változás történt. A rendszerváltással eljött az építészeti szabadság időszaka is, megszűnt a bezártság. A piac
versenyt generáló hatására sokszínű lett az építészet. Az is pozitívan
hatott, hogy lecsengett a posztmodern formailag zavaros időszaka, és
helyette visszafogottabb és lényegre törőbb építészeti világ alakult ki. A
kisérletezés is nagyobb terepet kapott. Mindez egészen a válságig volt
jellemző. Az új politikai kurzus központosító törekvései ehhez képest a
visszarendeződést erősítik: eltűnnek a nyilvános pályázatok, és a szabad
gondolkodás helyett a múltidéző rekonstrukció felé megy a „hivatalos”
építészet. A kis- és középvállalkozások nem elég tőkeerősek ahhoz, hogy
országos szinten ennek ellensúlyaként minőségi és innovatív építészetet
támogassanak. A multik nem vállalnak kockázatot, a maximális haszonszerzés beszűkíti az építészeti lehetőségeket, ritkán adódik lehetőség
valóban innovatív megoldásokra. A helyzet tehát az ezredforduló biztató
indulásához képest romlott; ehhez hozzájárul még az is, hogy a kivitelezés színvonala hatalmasat süllyedt, a szakemberek nagy része külföldre ment, közben a forszírozott állami beruházások árnövelő hatására
a kivitelezési árak a duplájukra emelkedtek, ami megintcsak csökkenti
az itthoni építészeti lehetőségeket. A világban azok az előremutató tendenciák és kísérletek, melyek a civilizációnk legégetőbb társadalmi és
környezeti kérdéseit feszegetik, egyelőre kisebbségben vannak, vesztésre állunk. Vissza kellene térni egy természetesebb és „szegényebb”,
kevéssé pazarló építészet felé. De a legégetőbb kérdésekre az építészet
nem tud választ adni: ezek társadalmi-politikai problémák. A jövőt tekintve nem vagyok optimista. Amúgy egyre inkább építészeti kérdéssé
válik a digitális technika által megjelenő virtuális/analóg világ. Verseny
van: a virtualitás nagy kihívás, ami az építészetben egy sokkal erőteljesebb formai-téri világ megalkotását gerjeszti. Persze a fogyasztói világ
is gerjeszti ezt; egyre inkább tendencia a fogyasztó bámulatba ejtése,
vizuális-téri hatásokkal való lenyűgözése. Hogy ez pozitív-e vagy sem,
azt nem tudom, de hogy szórakoztató, az biztos.
2. Ahogy eddig, jelentős változás ezen a téren nem történt Magyarországon. Amíg az oktatáspolitika a környezetkultúrát nem emeli be a kötelezően oktatandó tárgyak közé (a funkcionális működéstől a használat
kultúrájáig, nem feltétlenül elvont dolgokra gondolok), addig nem lesz
változás.
Amúgy természetesen az építészet a kultúra része, de a technika, az
ipar, tehát a civilizáció egyik alaptevékenysége, ezért a kulturális válságok kevésbé érintik: otthont, iskolát, templomot építeni mindig kell, még
ha ezek technológiája változik is a korral. Lásd még az előző kérdésre
adott választ.
3. Nem is igazán értem a kérdést. Ha provinciális szinten is, de én is
ezt művelem. Amúgy bizonyos tapasztalatok birtokában és a kultúra
egy magasabb szintjén egy építésznek – de számomra mindenképpen
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– „kortárs” a teljes építészettörténet. Az embert minden tudja inspirálni.
Persze, a legaktuálisabb kérdésekre a kortárs építészet próbál választ
adni, de ez önmagában kevés. A „nagy kérdések” mindig előjönnek,
és újra meg újra meg kell őket válaszolni. A reflektivitás alapvető, a
válaszokat soha nem kapjuk készen, a múltban felvetődött problémákat
mindig újra kell értelmezni. A folyamatos újraértelmezés megkerülhetetlen. A kortárs építészet a leginkább az olyan építészetet jelenti, ami a
legégetőbb, legaktuálisabb és a legáltalánosabb kérdésekre egyaránt
reflektál. Művészeti szempontból a modernitás által felvetett kérdések
most is teljesen aktuálisak, ebben az értelemben a 80-100 évvel ezelőtt
adott építészeti válaszok továbbra is teljesen „kortársak”, akárcsak a
képzőművészetben vagy a zenében. Az építészet általában az adott kor
legfejlettebb technikai-civilizációs technikáját használja, és ez állandóan előre viszi, illetve szinten tartja. Az építészet alaptevékenység, ezért
mindig megújul, mindig kortárs, soha nem lehet válságban (lásd az előző
kérdésre adott választ).

Sulyok Miklós
művészettörténész, kurátor, építészeti író
1. Pozitív hatások? Előbb, azt hiszem, a szemünk előtt levő tényeket
kéne tudomásul vennünk.
Tovább folytatódik, egyre gyorsulva, az ipari forradalmak óta tartó
tendencia: eltűnőben a különbség épített és gyártott tárgyak között, mérettől függetlenül. Néhány éve, az egyik velencei építészeti biennálé dán
pavilonjában egy építész tervezőiroda azt javasolta – az abszurditás és a
valószerűség megfoghatatlan határán táncolva –, hogy többé ne építsük,
hanem gyártsuk a házainkat. És szállítsuk őket a helyszínre. Mintha nem
tévedtek volna. Ahogyan az ipari tárgyak nélkülözik a kézműves munka
léptékét, házaink jó része is idő és beszéd nélküli, monofunkcionális,
néma ufóvá válik. Ez mára annyira természetes, hogy sokan egyenesen
értelmetlennek tartják az idő és az emlékezet kérdését fölvetni az építészetben. Már pszichofiziológiai hatása sincsen az épületeknek: a 18.
századi Velencei Köztársaság ólombörtöneire emlékeztető, rideg, szürke,
a testi érintést a lelki azonosulást taszító és félelemkeltő házak és enteriőrök uralják környezetünket. „Letisztultan” és „őszintén”. S a közönség
örül neki. Nem merjük beismerni: hol nincsen semmi, ott nincsen semmi.
Mindez persze nem a tervező építészek személyes hibája. Sőt, nem kis
probléma, hogy ők lassanként kollektíve kiszorulnak a jövő alakításából,
helyettük befektetők, politikusok, jogászok, marketingesek határozzák
meg az épített környezetet. A kor szellemi űrjét kifejező sima, szürke
betonfal mérnöki esztétikája hatja át a budapesti négyes metró Piranesi
metszeteiből kilépett, föld alá süllyesztett börtön-katedrálisat is. Az építészetre Magyarországon is nagy hatással van a pénz- és haszoncélú
ingatlanfejlesztés logikája, a gyorsuló iramban sűrűsödő jogszabályrengeteg és az építőanyaggyártó multik marketingje.
Világperspektívában azt látjuk: építészeti következményei is vannak
a globális népvándorlásnak, soha ennyi ember nem lakott menekülttá-
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borokban, befogadó állomásokon és hasonló helyeken. Olyan telepek
jönnek létre világszerte, amelyek nélkülözik bármiféle emberi kultúra kialakulásának lehetőségét. Lassan százmilliók élnek ott, ahogy nem akarnak, csupán kényszerülnek élni. Mindeközben a városok növekedésének
folyamata, úgy tűnik, nem lassul, ami tovább tolja a Földet az ökológiai
ellehetetlenülés felé.
Magyarországon pedig nem indult meg országos méretekben az,
amiről a kétezres évek elején vélelmeztem a gyors kiterjedést: a paneles
lakótelepek feljavítása. (Nem számítanám ide az energiahatékonyság
növelése céljából, hungarocell-burkolattal megvalósított homlokzatburkolást.) A volt NDK területén jelentős eredményeket értek el a paneles
lakótelepek élhető lakássá és településsé formálásában.
Magyarországon a konzervatív kormány jelentős ingatlanfejlesztési
projekteket hajtott és hajt végre, mint a jelenleg is futó Liget és a Budavári palotát és a polgárvárost érintő Hauszmann-terv. A kulcsfogalom:
hozzáférés a múltunkhoz.
2. Természetesen, mindig is az volt és az is marad.
Legjobban talán a műemléki épületekkel való bánásmód, a megóvás és az újjáépítés korábbi felfogásának változása fejezi ki, mennyire
a kultúra része az építészet. A műemléképületben megtestesülő idő,
kiváltképp a közösség saját múltjának szemlélete, folytatása kultúránk
folyamatosságának záloga. Ma már Magyarországon is igény mutatkozik
a helyi közösségek részéről egy-egy helyi műemlék „birtokba vételére”,
éppen a saját múlthoz való hozzáférés természetes gesztusával.
Ide tartozik utolsó fölvetésem is. Mi lehet ma aktuálisabb és fontosabb egy építészettörténész számára, mint a formálódóban lévő Építészeti Múzeum ügye? Az utóbbi két évben olyan dolgok történtek ezzel az
intézménnyel, amiről az elmúlt évtizedekben nem is álmodhattunk: a kormány Magyar Építészeti Múzeum és Műemléki Dokumentációs Központ
néven önálló költségvetési szervként alapította meg, a Magyar Művészeti
Akadémia égisze alatt. Nem kevésbé lényeges, hogy ingatlant is rendelt
hozzá, a budapesti Városligeti fasorban a volt belügyminisztériumi kórház
hatalmas, pavilonos campusát. Tehát most már valóban csak a szakembereken múlik, hogy a Liget projekttel párhuzamosan a magyar építészet
is a világ elé tárulhasson. Elsődleges természetesen a muzeális funkció,
amely azonban a műfaj sajátosságából következően – az épületet magát
nem lehet múzeumban kiállítani – itt különlegesen valósul meg. A kiállítások mellett ez a múzeum Magyarország építészeti emlékeinek hálózati
központja is lehet. Párhuzamos jelenlétével az interneten megvalósíthatja
a regionális építészeti múzeumi hálózatot. Mindettől nem elválasztható
a kutatási funkció, amely immár digitalizálva is elérhetővé teszi a teljes gyűjteményt. Föltétlenül kialakítandó a múzeum didaktikai funkciója
is, azaz a magyar építészképzési helyekkel való folyamatos és kiterjedt
együttműködés, miáltal az építész hallgatók közel kerülhetnek a magyar
építészet történetéhez. Végül, de nem utolsó sorban pedig a turisztikai
funkció: a világörökségi terület látógatóközpontja lehetne a Magyar Építészeti Múzeum Városligettől két sarokra található campusa. A Magyar Művészeti Akadémia tagjaként is remélem, Akadémiánk felnő a feladathoz!
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Térey János
író
1. Bár változott volna jobban. A mai napig tart a – formatervezés szempontjából – két legsötétebb évtized, a nyolcvanas és a kilencvenes évek
épített tájsebeinek eltüntetése vagy korrekciója. De ha számomra meghatározó új építményre gondolok, elég kevés jut eszembe Budapesten.
A lágymányosi híd, a négyes metró, a bankház a Dózsa György úton,
Reimholz várbeli vendégháza – pedig húszévesen olyan teremtő aranykorra vágytunk, mint a századforduló vagy a (legalább az építészetben)
boldogító húszas-harmincas évek. A kompromisszumkényszer a legszomorúbb, mint a Duna-parti úszópalota esetében. Nagy terv, halvány és
csonka megvalósulás.
2. Hát persze, hogy az. Majdnem mindannyian épületben lakunk és
dolgozunk. Hogy mi a barbár pallérmunka és mi a művészet, hogy mi
van építészeten innen és túl, ízlés kérdése is, de tény, hogy a környezet,
amelyben élünk, mélyen meghatározza életminőségünket és közérzetünket, tehát a kultúránkat is.
3. Ihletet, például a Calatrava tervezte lisszaboni pályaudvar. Tavaly
bejártam Zaha Hadid kultúrközpontját Bakuban. Tömérdek holttere van,
mégis erős benyomás. Több ilyet kívánok magunknak, s elsősorban nem
a sztárépítészek, hanem magyar fiatalok asztaláról.

hulláma elült, de hatása alighanem hosszú távú. Akárcsak a Duna partján
épült kazahsztáni jellegű kultúrházé.
A legjobb változások a közterek és -parkok átalakulásában történtek;
a megújított helyeken lehet jönni-menni, lenni.
2. Amikor egyszer Poitiers környékén kerékpároztam, feltűnt, hogy a
falvakban nemcsak a házak, hanem még a fészerek is elég jól formáltak.
A kifinomult formaérzék nemcsak hosszú és gazdag hagyományok kérdése, amint azt a finn tér- és tárgyformálás példája az utóbbi hét-nyolc
évtizedben mutatja. Nem kevéssé múlik azon, hogy az adott eliteket
milyen minőség jellemzi; filozófiát taníttatnak-e középiskolában – mint
Franciaországban –, vagy futballakadémiák sokasításán fáradoznak.
3. A mai építészet a tér költészetének művelésétől a természeti és emberi tényezők tervszerű semmibevételéig terjed. A sikerült, jól formált
esetek, ha lakóházak, élhető tereket, kilátásokat, ha középületek, tágas,
kül- és beltereket, új perspektívákat, léptékeket képeznek. Egyébként
többnyire emberierőforrásraktárak, átjáróházak, konténerszállások, lakógyárak.
——
1
2

3

4

Tillmann J. A.
filozófus, esszéíró, egyetemi tanár
1. A mai para, meta, etcetera építészethez képest azt a minimalizmust
méltányolom, amit John Pawson gyakorol. Nemcsak építészetében és
alkotómunkájában, hanem létmódjában; gondolkodásában, esztétikájában, etikájában.
A világ építészetében az önismeret és a világismeret – a természet
tanulmányozásának útjai (Paul Klee) – olyan új formákra és technológiákra vezethetnek, amelyekkel a geo-, a bio- és humánmorfológia szétágazó
tendenciái talán újra nagyobb összhangba hozhatók. A tervezés és építés eszközei 3D-ben erre egyre több lehetőséget adnak.
Közvetlen környezetem Budapesten, a Tárkony utca, az utóbbi 30
évben épült be. A családi házak szinte mindegyike eltérő formajegyeket, esztétikát, építészetfelfogást mutat. Van posztmodern (nem egy a
parasztbarokk – báboskorlátos, úrhatnám – irányzatból), toszkán tájház, experimentális modern, és újabban egyre több neobauhaus tégla
és kubus. Van köztük egy-két jó, sok közepes és egy egészen ócska.
Különálló, sokszínűséget sejtető kulturális szigetvilágok állnak egymástól
pár méternyire, a kerítések változatos stílvirágaival tarkítva.
A városi szövet új elemei és az új középületek hasonló stíluskavalkádot és hasonló arányokat mutatnak. A nemzetközi áramlatok a helyi
divatokkal kereszteződnek és viszont. A díszletépítészet (Janáky István)
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Fatboy Slim: Weapon of Choice (Halfway Between the Gutter and the Stars, 2001)
Adolf Loos: Ornamens és bűnözés (Bécs, 1908) in: Adolf Loos: Ornamens és nevelés,
válogatott tanulmányok, ford.: Kerékgyártó Béla, Terc, Budapest, 2004)
Emmanuel Lévinas: Etika és Végtelen. Beszélgetések Philippe Nemóval, (Éthique et Infini.
Entretiens avec Philippe Nemo, Fayard/France Culture [Le livre de poche, biblio/essays 4018]
Párizs, 1982)
Nemzeti Építészetpolitika, Preambulum, 2015
Frans Jeursen: Miről szól az építészet?
Ignasi de Solá-Morales: Gyenge építészet. in: A mérhető és a mérhetetlen. szerk.
Kerékgyártó Béla, Budapest, TERC Kiadó
Bizonyos értelemben ez a szöveg is közösségi jellegű, hiszen azokból a beszélgetésekből
és írásokból táplálkozik, amelyek a BME Középülettervezési Tanszék 70. évfordulója kapcsán
születtek és a 2016-2017-ben szerkesztett (szerk. Somogyi Krisztina, Klobusovszki Péter)
KÖZÉP_Középületek közvetlen közelségben című könyvben szerepelnek.

A Go-Round about Architecture
Reaching its 100th jubilee, the supplementary theoretical periodical of
Hungarian architecture titled Utóirat / Post Scriptum was launched in 2001.
As we intended to make this occasion a popular celebration, we addressed
prominent professionals of Hungarian architecture and the wider sphere of
Hungarian culture and invited them to answer a go-round question to survey their views on architecture, its role and situation here and now, as well
as its future functions. We asked them three questions leaving them free
to choose whether they want to answer any of them separately or more of
them simultaneously, or even to refer to issues related to the topic which
they find more significant. We are hereby publishing their replies.
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Utóirat-e az Utóirat?
A Magyar Építőművészet Utóiratának 100. számához
szöveg text:

Amikor a szerkesztőség a Magyar Építőművészet szárnyai
alatt megálmodta az Utóiratot mint „megnövelt rovatot”, kicsit szkeptikusan fogadtam: hogy fér meg a két eltérő rész
egymással, tartalmilag és vizuálisan, azaz a képes építészeti
és a főképp szöveges elméleti? Ám az elméleti rész – azaz
az albérlő – fokozatosan társbérlővé vált, alig észrevehetően
kinőtte magát egy elméleti-tudományos fórummá, mely azért
kötődik az egykori főbérlőhöz.
Több kötetet kitevő, igen gazdag anyag gyűlt össze igényes írásokból,
melyek lefedik a szűkebb értelemben vett építészet tárgykörét, illetve azt
a számos izgalmas köztes területet, melyek az építészetet összekötik
képzőművészettel, városépítészettel, örökség- és műemlékvédelemmel,
rehabilitációval, régészettel, irodalommal és zenével, kultúrtörténettel,
politikával, néprajzzal, vallással, szociológiával, pszichológiával, oktatással, komplexitás-elmélettel, ökológiával, klimatológiával, fenntarthatósággal és más tudományos és műszaki szakterületekkel.
Szerencsés körülménynek bizonyult, hogy az Utóirat a nemzet legolvasottabb építészeti folyóiratának része, hiszen az építészek ritkán bújják
az egyetemi kötődésű/kiadású tudományos folyóiratokat – a képi-vizuális
világhoz szokott szakemberek számára idegen az esztétikai igényt némileg nélkülöző, jobbára egyhangúnak tűnő szövegtenger, az egyes tudományterületek szakzsargonja és a gyakran igen szűk témafelvetés. Ám,
ha egy ilyen ismeretanyag pörgő, ízlésesen szerkesztett képes blokkot
követ tisztes vizuális távolságtartással, akkor elfogadhatóvá, sőt vonzóvá válik. Így kis túlzással megállapítható, hogy az eredetileg látszólag
„ész- illetve érdekházasságot” kötött elméleti és gyakorlati rész viszonya
az elmúlt tizenhét évben „szerelmi házassággá” vált, melyben a két fél
egymást kiegészíti és erősíti.
Az Utóirat neve kicsit túl szerény. Az elmélet/történet és az építészet
többi tudományos pillére nem a „gyakorolt építészet” post-scriptumai,
függetlenül az elmélet „laza státusától” az építészeti tudományok körében. Az építészetelméletnek nincs is egyértelmű meghatározása: gondolatok az építészetről? Rendbe szedett nem gyakorlati ismeretanyag
az építészetről és annak kapcsolatairól más diszciplínákkal? Filozófiai
műfaj, mely az építészet céljait boncolgatja, viszonyítja esztétikához, etikához, művészetelmélethez és vallásfilozófiához? Talán mindez, de annyi
bizonyos, hogy az elmélet nem utólagos, nem post festum, nem kávézacc, melyből az „értők” valamit kiolvasnak. Az elmélet és a tudományos
alapok az építész elméjében párhuzamosak az alkotó tevékenységével,
sőt kölcsönhatásban állnak egymással, ami nem feltétlenül tudatos: racionalitásból ered, de intuíción át konkretizálódik architektonikus alkotásokban. Ebben segítette az Utóirat a magyar építészeket.
Jelentősége éppen abban rejlik, hogy nem céltudatos, lexikális keresés révén jutunk információhoz valamiről, amit éppen szükségesnek
találunk munkánkhoz, vagy elméleti megalapozottságunkhoz, hanem
hihetetlenül sokoldalú információ jön felénk, meglepetésszerűen, és felfedezzük benne azt a számos kérdést és megoldást, melyek az építészeti- és várostervezés, kivitelezés és kritika során felbukkannak; vagy csak

régi-új magyar építőművészet

Klein Rudolf

elraktározzuk. Ez a látens információ az olvasó fejében „lerakodik”, és
alkalmasint akár sokkal később is, a tervezés során hasznosul.
Hogy miért szeretem még az Utóiratot? A színes tartalmon felül a
nyílt és rugalmas szerkesztéstechnika számomra a legrokonszenvesebb.
Mindenki szót kap, ha érdekes témát vet fel és ha írástudó, a sztár-szerzők és az építészhallgatók is. A felkérések is nyíltvégűek, a szerkesztők
nem befolyásolják a szerzőket, nem faragják az újságot a saját képükre.
Kezdetben egy-két ötlet néha elhangzik, de ezután az írás szabadon fejlődik, a szerkesztés pedig apró nyesegetésből és finomhangolásból áll.
Az Utóirat virtuális tanulmánykötetként is működik, bár teljességében nem online. Ízléses keresővel lelhetők fel az egyes cikkek, évfolyamonként és számonként, címmel, írójukkal és nyitóképükkel, valamint
a kulcsszavakkal. Másfajta keresést tesz lehetővé a katalógus témakör
oszlopa, ahol zárójelben szerepel az adott témában megjelent írások
száma is. Végül, rá lehet keresni a szerzőkre is, szintén jelezve írásaik
számát a „kötetben”. Ha például rákattintunk Martin Heidegerre (ő és
Palladio csak vezetéknévvel szerepel), akkor megnyílik egy oldal a címmel, azaz Építés/Lakozás/Gondolkodás, meg az Utóirat száma/keltezése és a kommentárok száma. Ez konkrétan Heidegger esetében nulla.
Nem megdöbbentő: ki is szállna vitatába a mai bizonytalan világban a
„legépítészibb” filozófussal, akinek az emberi lét egyet jelent a helyhez,
meghatározott kultúrához való kötődéssel, azaz „lakozással”? (Mensch
sein heißt: als Sterblicher auf der Erde sein, heißt: wohnen.)1
Boldog századik jubileumot és hosszú életet az Utóiratnak – olvasóknak, szerkesztőségnek és szerzőknek!
——
1

Martin Heidegger: Bauen Wohnen Denken. In: Mensch und Raum. Darmstadt 1952. 72 – 84. old.

Is Post Scriptum a Postscript?
To the 100th issue of Post Scriptum, the supplementary publication of Hungarian Architecture
The column of Hungarian Architecture titled Post Scriptum has collected
an exciting collection of high-standard articles in the past 17 years that
could fill several volumes. With their topics these writings cover areas of
architecture in the narrow sense, as well as several exciting in-between
issues that connect architecture with fine arts, urban architecture, the
protection of heritage and historic monuments, rehabilitation, archaeology,
literature, music, cultural history, politics, ethnography, religion, sociology,
psychology, education, complexity theory, ecology, climatology, sustainability, and other special fields of science and technology. Post Scriptum
also functions as a virtual selection of essays, although not entirely online.
Individual articles arranged according to years and issues, titles, authors,
opening images and key words can be found by using a search engine
with a tasteful design.
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Visszatekintés
Válogatás a 100. számához ért Utóirat melléklet írásaiból

A Magyar Építőművészet folyóirat 2001-es átalakulása kínált alkalmat arra, hogy a lap részeként egy új, önálló elméleti mellékletet hozzunk létre. A címe Utóirat / Post Scriptum lett, jelezve, hogy az építészet mindenkori helyzetének áttekintése,
az aktuális eredmények és a szakmai párbeszéd témáinak bemutatása mellett egy bővített tartalmú kiegészítést is szükségesnek éreztünk. Az Utóiratban építészetelmélet és -történet, társművészetek és társtudományok, innovatív technológiai
újdonságok, az épített környezettel kapcsolatos filozófiai, esztétikai, ökológiai és szakmai és szakmapolitikai tárgyú írások
jelennek meg. 2012 végéig a folyóirat mellett, önálló kiadványként jelent meg, az előfizetők részére ingyenesen. 2013 elejétől
a lap részeként, annak egy rovataként szerepel, változatlanul igényes és sokoldalú tartalommal, autentikus szerzők tollából
született írásokkal. Számos egyetemen és főiskolán oktatnak azokra a tanulmányokra támaszkodva, amelyek az Utóiratban
jelentek meg először. Magyarországon sem a 2001-es alapításakor nem volt, sem azóta nincs hasonló, rendszeresen megjelenő építészetelméleti periodika. Az alábbiakban az éppen 100. számát ünneplő Utóirat korábbi tanulmányaiból válogattunk
egy-egy szövegrészletet – a szerkesztők.
Kunszt György
—
Valóban Kenneth Frampton-e az építészetelmélet legfontosabb
mai alakja?
A mérhető és a mérhetetlen címmel, Építészeti írások a huszadik században alcímmel a múlt év végén megjelent kötet a magyar építésztársadalom számára is hozzáférhetővé tette azt a nyugati építészeti irodalmat
– vagy legalábbis egy abból vett nagyon reprezentatív mintát –, amely
itthon, nálunk, s főként magyar nyelven eddig alig volt hozzáférhető. (…)
Kenneth Frampton Időszerűtlen manifesztumát egy Kilátások című külön
csoportba soroltan közli, mint ennek egyetlen tagját. Lábjegyzetben olvashatjuk azt a különben is széles körben tudott dolgot, hogy ez a „manifesztum” az UIA (Építészek Nemzetközi Szövetsége) 1999-es pekingi
kongresszusa nyitóelőadásának szerkesztett szövege, amelynek főcíme
Hét pont az ezredfordulóra lett. Az, hogy ennek az UIA-kongresszusnak
a szervezői a nyitóelőadás megtartására éppen Kenneth Framptont szemelték ki, érzékelteti, hogy Frampton mára milyen nagy tekintélyre tett
szert, s hogy kötetét szerkesztve Kerékgyártó Béla helyesen méltányolta
a szóban forgó UIA-lépést, értékelést. Ezt a Frampton-hangsúlyt számomra tovább erősítette, hogy Szegő György – az új Magyar Építőművészet új főszerkesztője – amikor felkért a jelen vitairat megírására, arra
kért, hogy ha lehet, koncentráljak a kötet egy másik, 1983-as Frampton-tanulmányára: Kritikai regionalizmus: az ellenállás építészetének hat
pontja. Ma, amikor a magyar építészek túlnyomó többségének – jórészt
joggal – az építészet globalizálódása a legkínzóbb lidércnyomása, mi
sem lehet közérdekűbb, mint egy olyan tekintély véleményének a többszörös aláhúzása, ami ezzel a veszéllyel már majdnem 20 évvel ezelőtt
bátran szembenézett, s egy olyan ellenmozgalomra tett javaslatot, amely
nálunk most lett végképp aktuális. (…) Kenneth Framptonra először akkor fordult figyelem, mikor részt vett a Peter Eisenman által 1967-ben
létrehozott és általa 1982-ig vezetett Institute of Architecture and Urban
Studies munkájában, és egyik alapítója és szellemi irányítója lett az intézet Oppositions című elméleti folyóiratának. Pályája döntő állomása
azonban a Modern Architecture – a Critical History című művének kiadása lett (első kiadás: 1980). Ez a könyv elsősorban azzal emelkedik ki a
modern építészet bemutatására vállalkozó munkák (pl. Jürgen Joedicke
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nálunk is korán kiadott könyve és mások hasonló erőfeszítései) közül,
hogy a történetet a 18., század közepével kezdi, részletekbe menően
feltárja mindazt, ami ezt követően a 19. században történt, ugyanakkor
átfogóbb kultúrtörténeti perspektívákba is próbálja állítani. (…) azt mondanám, hogy Frampton különleges érdemei ellenére szeretnék egy olyan
építészetelméleti monarchiában élni, amelyben Frampton az uralkodó.
Csak az építészetelméleti pluralizmus lehet elfogadható, amely a Kerékgyártó-féle szöveggyűjteményben helyesen érvényesül. (…)
(Utóirat 2001/1)

Gerle János
—
Kommentár Kenneth Frampton Kritikai regionalizmus: az ellenállás hat
pontja című tanulmányához
A Mérhető és a mérhetetlen címen megjelent tanulmánykötet bepillantást
enged a 20. század alkotóinak gondolkodásába, nemcsak a gyakorló építészekébe, hanem a teoretikusokéiba is; a nyugat-európai építészetelmélet és építészetfilozófia megértéséhez ad támpontokat. Ez a gondolkodási
folyamat az elmúlt fél évszázadban nem tartotta tudatában a vasfüggönyön túli világot, az nem tartozott bele az általuk vizsgált folyamatokba,
ma a információk szabad áramlásának és a határok átjárhatóságának
idején pontosabban meg kell néznünk, hogy az előttünk megnyíló, rendkívül részletesen kifejtett filozófiai rendszerbe mi hogyan is férünk bele,
mi az, amit hozzá kell tennünk, amit át kell értelmeznünk, amit át kell
vennünk, amire, ha tehetjük, fel kell hívnunk a figyelmet. Az egyik ilyen
kérdés, és hasonló több van a kötetben, a regionalizmus kérdése. (…)
Frampton a kritikai regionalizmusról mint az általa is diagnosztizált
válságból kivezető lehetséges terápiáról beszél, arról, hogy a kritikai
regionalizmus, amelyet hat pontba foglalva határoz meg, választ kínál a
civilizáció romboló tendenciáival szemben. A regionalizmus (amelynek
korai irodalmát nem ismerem és csak mai alkalmazásának jellegéből
és néhány véletlenszerű beszélgetés alapján következtetek eredetére)
arra támaszkodik, hogy Nyugat-Európában (legjellemzőbb példa Franciaország, az amerikai helyzetet nem ismerem) azonos kultúrkörön belül,
azonos etnikumon, nyelvi közösségen belül kialakultak sajátos kultúrával
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jellemző régiók, amelyek a maguk polgári kultúrájába örökítették tovább
a Kelet-Európában csak a népi kultúra területén ismert „regionális” sajátosságokat és amelyek itt, keleten a népi kultúra felbomlásának folyamatában (minden elszigetelt, rövid élettartamú igyekezet és a kevés
létező kivételes példa ellenére) nem tudtak közvetlenül megjelenni a mai
városi kultúra számára folytatható alapot képező polgári életmódban. A
nyugati építészet- és művészetelmélet regionalizmus-fogalma ezért nem
alkalmas a Kelet-Európában folyó események leírására és megértésére,
másrészt innen tekintve tűnik a kritikai regionalizmus saját, nyugati értelmezése felszínesnek és ugyanakkor túlbonyolítottnak, absztraktnak.
Különös élmény, hogy most egyszerre megnyílik a nyugati építészetelméleti irodalom édenkertje felé legalább egy kiskapu, amelyen át be
lehet pillantani egy létezőnek tudott, de mindeddig az érdeklődő többség
számára is megközelíthetetlen világba. Az első benyomás után szégyenérzetünk támad a műveltség hiányától, a világ összefüggéseit könnyedén
kezelő, hatalmas, folyamatosan élő hagyományra épülő filozófiától. Úgy
érezzük, hogy alig felfogható és megközelíthető ez az édenkert számunkra, és ahogy abból világunk tényei, úgy mi magunk, e tények által
meghatározott szereplők is ki vagyunk rekesztve, de legalábbis nem
vagyunk annak részei. (…)
Ha a magyarországi gyakorlatból kiindulva, de nem csak azt áttekintve
választ keresek az „ellenállás” építészetének lehetséges ismérveire, akkor
a tágan értelmezett organikus építészet fogalmával tudom körülírni a kívánatos irányt. Az organikus építészet magába foglalja Frampton pontjai
közül a lokalitással való teljes, a nála leírtnál is mélyebb kapcsolatot (3
és 5), valamint a használó teljes érzékszervi berendezkedésének igénybe
vételét (6). Azért merek erre így hivatkozni most, mert az organikus építészetnek ezek a törekvései már korábban megfogalmazódtak, akár olyan
klasszikusokra gondolok, mint Frank Lloyd Wright, akár a Frampton által
akkor egyébként nyilván nem ismert és nyelvi okokból tőle valóban elzárt
Makovecz állásfoglalásokra. (De kiolvashatók a század elejének építészeti
dokumentumaiból, értelmezhetők az organikus építészeti felfogás korábbi
emlékei alapján is.) A tér körülhatárolásának filozofikus megfogalmazása
(4) számomra túlságosan általános építészeti igénynek tűnik, és nehezen tudom értelmezni az adott összefüggésben az ellenállás eszközeként, mint ami magában hordja a kultúra oldalán való elkötelezettségét.
(Utóirat 2001/1)

Greg Lynn
—
Geometria az időben
(…) A fikció, hogy az építészet olyan diszciplína, amelyet a nyugalmi
állapot, a mozdulatlanság határoz meg, egyidős az építészettel, és éppoly konzervatív, mint maga az építészet. Az architektúra bármely más
tudományágnál nagyobb ellenállást tanúsít azokkal a próbálkozásokkal
és törekvésekkel szemben, amelyek szeretnék elültetni gondolkodásmódjában a mozgás etikáját. A 20. században a mozgás és az idő fogal-
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mával szinte minden diszciplína szembesült. Az építészek dilemmája abból fakad, hogy kulturális szerepüket ők abban látták, hogy menedéket,
mozdulatlanságot és állandóságot biztosítsanak. Sajnos az építészek
többsége elkülöníti egymástól az erőt és a formát, mert feltételezésük
szerint a mozgás etikája ellentmond az építészek központi tézisének:
azaz időtlen, változatlan és statikus természetének.
Az erőnek a formával való kombinálása kapcsán elsősorban az a hipotézis merül fel, hogy az építészetnek a szó szoros értelmében elevenné és interaktívvá kell válnia. A mozgás etikája azonban nem feltételezi,
hogy az építészetnek konkrétan mozognia vagy mozgathatónak kell lennie. A virtuális és a tényleges mozgás közötti különbség döntő jelentőségű, mivel következményeik igen eltérőek. Felfogásbeli és módszertani
problémák egyaránt adódnak abból, ha e két fogalmat véletlenszerűen,
tetszőlegesen felcseréljük. (…) A kortárs építészek, tervezők, történészek
és az elméleti szakemberek hajlamosak arra, hogy az építészeti formákat
egymásból vezessék le; ismereteik a geometriáról és a matematikáról
szegényesek. A geometria nemcsak alakzatok halmaza, hanem precíz,
technikai jellegű diszciplína, amelynek saját történeti fejlődése és logikája van. Az építészetben manapság robbanásszerű változások tapasztalhatók a tervezők számára hozzáférhető geometriák tekintetében, ám
ezeket mégis fenntartásokkal kezelik: mintha csak újabb alakzatokról
lenne szó, amelyek hasonlóan a korábban ismertekhez. (…) A mozgás,
az idő és az építészet viszonya kapcsán felmerülő kérdések eredménye
a versenyfutás a térért. Nem beszélhetünk úgy a mozgásról és az időről,
mintha Palladio intellektuális kortársai lennénk. (…)
(Utóirat 2001/6, fordította Németh Anikó)

Hannes Böhringer
—
Használni / Lakozni / Elvenni
(…) Mit tudnak kezdeni az építészek a filozófus beszédével? Régimódian, Heidegger szóhasználatához hasonlón „építőmesternek” nevezik
magukat. Az építés tulajdonképpen lakozás, mondta. Erre utalnak már
a szavak gyökei is. A lakozást azonban újra kell tanulni. Ez ugyanis az
igazi lakásínség: ott tartózkodni a dolgoknál, a Földön az Ég alatt, mint
halandó a halhatatlanok előtt, a „négyesség egyszerűségében”. Ezt az
egyszerűséget azonban nemcsak egy Fekete-erdői gazdaház, hanem egy
autópályahíd is megtestesíti. (…)
„Az alakító, a művész, kiváltképpen az építőmester mindig ezen az úton,
a megfogás és a felfogás között halad. Az építőmester éppen a nekifogás
és a fogalom közti feszültségből él és szenved és alkot.“ Hol és hogyan
képes építészként Heidegger szavainak nekifogni? A filozófus csak a fogalmat, a kontemplációt, a gondolatban épülő templomot, a „négyesség egyszerűségét”, ennek az igazi lakásínségnek a „meggondolását” nyújtja. (…)
A következő előadást Ortega y Gasset tartja. Bevallja, hogy külön nem
készült erre az alakalomra, és az emberről, mint nem alkalmazkodó hontalan állatról beszél, amelynek technikára van szüksége, hogy magához
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alakítsa a környezetét. (…) Az ezt követő vita során Dolf Sternberger arra
utal, hogy az otthontalanságot a romantikától a szecesszióig lakáskultúrával kompenzálták. Főként a Jugendstil-házak és bútorzatuk organikusságának és vegetabilitásának kellett az embereket otthon meggyökereztetnie. Az otthonhoz – a téma már régen nem a tér és az élettér, hanem a
lakásínség és az otthon – a lakás mellett, mondja Sternberger, munka és
társadalom is tartozik. A puszta lakozásban az egyes ember leáll, saját
„tulajdon mozdíthatósága” megbénul. Az otthonhoz szabadság is tartozik.
Ez nem pusztán választási, hanem mozgásszabadság is. Autópálya. (…)
Az építőművészetnek szüksége van egy nyilvános tűzhelyre, ami
köré nép gyűlik és települ. Az első az építőművészet négy eleme közül
a tűzhely, amit óvni és körbe kell építeni. Mi ez a tűzhely ma? – kérdi
Schwarz. A „magasabb” vagy „hordozó eszmének” nevezi. Ha egyáltalán
valami, akkor „a szocializmus, az Isten szerelmére”, feleli. Heidegger
úgy kerüli ki a politikát, hogy a gyűlés, a germán „thing“ szóból szófejtéssel a dolgot (Ding) varázsolja elő. Dologként ezért aztán egy autópályahíd is egybegyűjti a négyességet, de nem gyűjt egybe népet. (…) A
renaissance nem újjászületés, hanem újranövés és a sarjerdő-gazdálkodásból ered, ahol a fákat embermagasságban vagy még alacsonyabban
átvágják, hogy a gyökértörzsből hajtások tudjanak előbújni (újranövés),
amelyeket aztán le lehet aratni, a faszerkezetes építéshez kellő fonatokhoz lehessen használni a vályogépítmény erősítéséhez E tekintetben a
beton rokon a vályoggal, csakhogy azt öntik és nem vetik. (…) A használat szokás, megszokottá válik és így elkötelez: szokásjog. A jó szokás
„tartós”, azáltal marad meg, hogy az elhasználódást az ismétléssel állja
ki. Lakozni tehát annyit jelent mint ápolni a jó szokásokat. (…)
(Utóirat 2004/4, fordította Tillmann J. A.)

Boris Groys
—
A város a turisztikai reprodukálhatóság korában
(…) A város eredetileg jövőtervezetként jött létre: az emberek azért költöztek vidékről városba, hogy megszabaduljanak a természet ősi hatalmától, s olyan jövőt építhessenek, amelyet saját maguk fognak meghatározni és ellenőrizni. (…) A város mint olyan tehát rendelkezik egy
utópisztikus dimenzióval, már csak azért is, mert a természeti renden
túl helyezkedik el. A város helye u-toposz. Azt a helyet, ahol a város
felépült, korábban városfalak vették körül, s ez által világosan hangsúlyozták annak utópikus jellegét. Egyébként pedig minél utópikusabb
kívánt lenni egy város, annál nehezebb volt megközelíteni és elérni, legyen az a tibeti Lhasa, az égi Jeruzsálem vagy az indiai Shambala. (…)
A városok közötti mobilitás – a turizmus és a migráció összes formájával – a városhoz fűződő viszonyunkat és magát a várost is gyökeresen
megváltoztatta. A globális behálózottság és a mobilitás a város utópikus
jellegét alapjaiban rengette meg. Ezek a jelenségek a városi u-toposzt
a globalizálódott tér topográfiájába írták bele. Egyáltalán nem véletlen,
hogy a globális hálózatiság vonatkozásában McLuhan nem világvárosról,
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hanem világfaluról beszélt.
(…) Maga a mai városi építészet gyorsabban kezd utazni, mint annak
szemlélői. Szinte mindig, vagy legalábbis gyakran már ott van, ahova a
turistáknak meg kell érkezniük. A turista és az építészet közötti gyorsasági versenyben manapság a turista áll vesztésre. Ezért bosszantja
a tény, hogy mindenütt ugyanazt az építészetet találja, s ugyanakkor
csodálkozik is azon, hogy egy meghatározott építészet mennyire sikeresen képes nagyon különböző kulturális kontextusokban érvényesülni.
Manapság mindenekelőtt azokat a művészeti stratégiákat találjuk esztétikailag vonzónk és meggyőzőnek, amelyek olyan művészetet produkálnak, amely világszerte, különböző kulturális kontextusokban és az
észlelés különböző feltételei között egyaránt megállja a helyét. (…) Érdekes módon azonban az orosz avantgárd néhány radikális utópistája már
a huszadik század kezdetén olyan terveket dolgozott ki a jövő városai
számára, amelyekben egyrészről a lakások és a házak egyformák, másrészről pedig mozognak. A turisztikai utazás csodálatos módon maga
válik úti céllá. A költő Velimir Hlebnyikov például azt javasolta, hogy
Oroszország minden polgárát kerekeken guruló lakható üvegfülkékbe
kellene helyezni, s így aztán ennek köszönhetően mindenhova elutazhatnának, mindent megnézhetnének, ugyanakkor őket is zavartalanul
lehetne szemlélni. A turista és a városlakó így válna azonossá – s amit
egy turista egyáltalán szemlélhetne, nem lenne más, mint a többi turista. Kazimir Malevics annyiban fejlesztette tovább Hlebnyikov tervezetét,
hogy sugallata szerint minden embert űrhajóba kellene helyezni, hogy
szüntelenül a kozmoszban lebeghessen, s bolygóról bolygóra röpködhessen. Az ember így végérvényesen örök turistává válna, szüntelenül
utazna, s a maga elszigeteltségében, az önmagával folytonosan azonos
cellaként maga is emlékművé válna. (…)
(Utóirat 2004/6, fordította Tillmann J. A.)

Frei Otto
—
Építészet – természet
Keveset építettem. De sok „légvárat” találtam ki. Hogy a kevés megvalósult épület, melyet csináltam, vagy amelyben részt vettem, miért
lett annyira ismert, az számomra is talány, hiszen többségük csak rövid
ideig létezett.
Kíváncsi vagyok, hogy én is egy vagyok-e a sok építész közül, akik
az építési folyamat karmestereként azt dolgozzák át, amit mások már
előttük feltalálóként, vagy komponáló tervezőként kitaláltak. Bízom benne, hogy nem. Néhányan mérnöknek neveznek. Szívem szerint formakereső vagyok és időnként formataláló, aki tisztában van tettei és termékei tökéletlenségével. A keresett ideális formát csak belső szemeimmel
látom, a megvalósítás rendszerint nagyon messze van tőle. A szokásos
építészeti formavilágról, a mai stílusokról és építészeti divatról most nem
szeretnék beszélni. Nem érdekelnek. Próbálom megérteni a természetet,
annak ellenére, hogy már beláttam: a természetet egy élőlény, aki maga

utóirat // post scriptum

24

is a természet egy objektuma, valószínűleg soha nem értheti meg.
(…) Az addig érvényes nézetet, mely szerint a természet állandó biológiai egyensúlyban van, és magától folyamatos megújulásra képes, felváltotta az az elképzelés, hogy ez az egyensúly, ha egyáltalán létezik, nagyon
labilis, és a természetes rendszereknek már igen csekély ok is elég arra,
hogy teljesen összeomoljanak. Új szemlélet nyílt meg számunkra, a természet teljesen új arca. (…) Tiszta alapkutatást szerettünk volna folytatni.
Tudni akartuk, hogyan keletkezett az élő és az élettelen természet világa,
hogyan fejlődtek alakjai, milyen konstrukciók tartják össze és változtatják meg őket. Tudni akartuk, hogy merész állításunk, a „kezdetben volt
a pneumatika” valóban igaz-e, hogy a minden felületi tartószerkezetek
legkönnyebbike az élet előfutára volt-e, amely aztán az algákhoz, a baktériumokhoz és mindahhoz vezetett, ami ezután következett. Meg akartuk
tapasztalni a természetet, és kicsit jobban megérteni a teremtést. (…)
(Utóirat 2005/4)

Karátson Gábor
—
Az intencionális ricsaj mint metafora és mint emberölési módszer
Levelemet a zajpokolból, Budapestről, az ország szívéből, annak is a
Belvárosából, annak meg a kellős közepéből írom. Ez az a hely – szép
hely, jó hely lehetne egyébként –, ahol azt is megbánja az ember, hogy
megszületett erre a világra, hacsak nem mártíriumnak akarja felfogni az
életét. A mártírium tanúságtételt jelent, a mártír – tanú; kérdés azonban,
van-e ki előtt tanúskodni még, van-e, aki meghallaná.
Senki sem hall már semmit, akkora a lárma.
(…) Az Erzsébet téri Gödör keletkezéstörténetét valószínűleg minden
építész ismeri, nincs itt helyünk belemenni. Felszíni részét a tervező
a faramuci történet végső fázisában (bolondok városa, Budapest) úgy
alkotta meg, hogy amfiteátruma az ottani koncertek amúgy is elviselhetetlen hangerejét hatalmas tölcsérként a Deák tér s az Anker paloták
házaira sugározza, jócskán megnövelve az ott élők gyötrelmeit. Felelős
ezért az építész? Természetesen felelős, noha csak valamely megbízásnak tett eleget. Akárcsak régebbi korokban, az építészek napjainkban is
megbízásoknak tesznek eleget a megbízók maguk azonban ma már nem
egyszer élet-, isten- és természetellenes tendenciák megtestesítői. Miből
következőleg az architektonikus értelemnek a megbízást kialakításának
feladatát is a maga körébe kellene vonnia. Bizonyos értelemben az egész
politikai, társadalmi és gazdasági életet, áthatva őket a kozmikus és
emberi világ valóságaiból képzett formarendjeivel.
Nem látszik könnyű feladatnak, ám ennek híján az építészet elveszett. A ricsaj társadalma ugyanis – s a ricsajt értsük most, általánosítva,
a mai degenerált világ számtalan más jelenségére is – az eddigi építészetet is érvényteleníti: nem áll meg kapuknál, ajtóknál és falaknál, behatol
otthonainkba, és lakhatatlanná teszi őket. A csend nem egyszerűen a
hangok hiánya, hanem az élet gyöngéd neszeiből szövődő textília, az
élőlények aurája, és ahol megfosztják az életet ettől az aurájától, az
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élőlények maguk is előbb-utóbb elhalnak. A csend helyreállítása pillanatnyilag egyetlen önkormányzattól sem remélhető, ellenérdekeltségüket
rég bejelentették. Ám csend híján egyetlen lakás sem hajlék, legfeljebb
lövészárok vagy parkolópálya. Lehet, hogy ideig-óráig a testi valóság
kiluggatásának is megvolt az értelme, de ezt a feladatát a destrukció
régi betöltötte, életellenessé válva. (…) Nem ott állunk ma már, ahol
1920-ban álltunk, otthonossá kell tennünk újra a várost, az építészetnek
újból meg kell tanulnia a falak emelésének művészetét, szobákét, emberi
otthonokét, a régi kőmívesek művészetét, amelyet hűtlenül megtagadott,
elfelejtett – megtanulnia magasabb értelemben is. Hol lehet ebben a
munkába belefogni? A romlás mai fokán minden más feladat érdektelen,
ez viszont túlságosan nehéz. Átvitt értelemben vagy szó szerint, de ez
már az új Jeruzsálem építése volna, s ha nem az építése, hát megjelenésének az előkészítése. Az építészi munka kiterjesztése a láthatatlan
világba. Olyasmi, mint amit Helmuth Wilhelm a régi Kína építőmestereiről
írt: hogy ők, a konfuciánus Kína racionalizmusától különbözve ebben,
még otthon voltak a küszöbön túli világban. Mint Franz von Baader 1834ben írta: „Isten városa (országa) és az új örök Jeruzsálem az emberek
lakhelye, és Istené ő közöttük” – akármit jelent is ez.
(Utóirat 2005/5)

Ekler Dezső
—
Térrablás és mozgósítottság. A nagyvárosok hatása a lélekre
(…) Kézenfekvő ötlettel szeretnék előhozakodni az építészet és a tudomány közös tartományához kapcsolódva, talán használható valamire.
Egyszerű metafora ez, és elsősorban a pszichiátriának kínálnám. Így
hangzik: úgy élünk ma, mintha háborúban élnénk, állandó ostromállapotban. A metaforát átvitt és konkrét jelentésben is értem, és szeretném
rögtön alátámasztani egy másik hasonlattal is: a mai város olyan, mint
a megbolygatott hangyaboly, azaz nem normális menetében, nem civil
alapjáratában, hanem hadiállapotban működik. (…)
Tézisem tehát, hogy a mai ember hadat visel önmaga ellen, s mindez
a városainkban ölt testet. (…) Valamennyien hódítók vagyunk, és valamennyien védekezésre kényszerülünk. Mindenki, aki tud, kiköltözik Budapestről, mert a város ostrom alatt áll, s mihelyt kiköltözött, újult erővel
ostromolja a várost. Feloldhatatlan ellentmondás. Akin átgázolnak, és
aki átgázol, gyilkos és áldozat egy személyben: mi vagyunk. Ahogy a
katonák a háborúban. Ők ugyanebben a lelkiállapotban vannak: el kell
bújniuk a lövészárokban, de lőniük is kell ugyanonnan. Nos, így talán
elfogadják a feltételezésemet, hogy a mai ember ostromállapotban él, s
hogy ez nem pusztán hasonlat, hanem véres valóság.
(…) A 19. századi város, például a mai budapesti belváros, maszek
város volt. Maszekban épült, maszek telkeken, maszek tulajdonosok építették magán lakásbérlőknek, egyszerű szabályok szerint. Magától épült
a város, az államnak, a városi kormányzatnak különösebben nem kellett
beleavatkoznia. Ment magától, az Andrássy út csak hab volt a tortán. Eb-
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ben a városban a civil élet, a civil társadalom természetes televényéhez
viszonyítva külsőnek mondható hatalmi erő pusztán az ipar volt, a vasút,
a hadsereg és az az egy-két intézmény-kaszárnya, amit az állam épített a
városba. Azt kell mondanom, hogy ez a városi feltételrendszer bizonyos
értelemben még idealizálható az emberi élet, az emberi lélek természetes
életkörülményeinek szempontjából. Persze Victor Hugo, Balzac, Dosztojevszkij kapitalista városa ez, de a városnak az emberi lélekre tett fizikai
befolyása szempontjából még kiinduló alapnak tekinthetjük.
(…) A logisztikai elv elhatalmasodásával a társadalom maga alá gyűri
a civil várost, feléli és leigázza, s ezzel együtt a logisztikai életformával
rabszolgáivá tesz bennünket. (…) A városban élő ember a mindennapi
városostrom, egy globálisan állandósult vásárlás-ostrom és szabadidőostrom lázában ég. Ez viszont súlyos ellentmondással jár, ami a városi
ember lelki élete szempontjából döntő jelentőségű. Az egyének, családok, vállalatok, nemzetek megállíthatatlannak tűnő terjeszkedése ugyanis
óhatatlanul keresztezi egymást.
(…) S mindezek következtében egy történeti és térbeli értelmű amnézia hatalmasodik el az emberen, ami újfajta tudatlanságot hoz magával. S ez nem a gyerekek tudatlansága, hanem – inkább így mondhatnánk – többek közt az elveszett gyerekkor, az autók hátsó ülésén felnövő
generációk tudatlansága, amit tetéz az elemi tények elhazudásából, elfojtásából és az élet meg nem éléséből eredő szorongás. (…)
(Utóirat 2005/5)

Alain de Botton
—
A dizájn értelméről
(…) Érdemes-e komolyan aggódnunk a formatervezés és az építészet
miatt? És alaposan megfontolnunk, milyen formájú csapokat vegyünk a
fürdőszobába, milyen színű ágytakarót válasszunk, és mekkorák legyenek az ablakkeretek?
Létezik egy olyan, nagy múltú szellemi hagyomány, amely szerint
nem feltétlenül. A téma felvetése triviálisnak tűnhet és élvhajhászásnak
minősülhet. Olyasvalaminek, amihez a kora esti tévéműsorok hangzatos
szólamokat ismétlő közreműködői értenek a legjobban. A világ legértelmesebb lakói közül elgondolkodtatóan sokan vannak azok, akik sohasem mutattak érdeklődést az épületek külleme iránt, és nem tesznek
különbséget az épületekkel, illetve a testetlen-láthatatlan dolgokkal való
megelégedettség között. Epiktétosz – ókori görög sztoikus filozófus –
állítólag arra biztatta mélyen lesújtott barátját, akinek porig égett a háza:
„Ha valóban meg akarod érteni, mi mozgatja a világmindenséget, hogyan
is ragaszkodhatsz néhány kőtörmelékhez vagy mutatós kavicshoz?” (Azt
nem tudhatjuk, hogy meddig tartott még a barátságuk ezek után.)
(…) Otthonainknak nem feltétlenül kell az állandó ottlakás vagy ruhatárunk raktározásának lehetőségét kínálnia számunkra ahhoz, hogy
kiérdemeljék ezt a nevet. Ha egy épületet „otthon”-nak nevezünk, ezzel egyszerűen bevalljuk azt, hogy felismerjük a harmóniát közötte s a
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bensőnkben csengő, általunk nagyra értékelt melódia között. Ahogyan
Stendhal fogalmazott: „Azt találjuk szépnek, ami magában hordozza
a boldogság ígéretét.” (…) A hétköznapi lakóházakról általában véve
elmondhatjuk, hogy ugyanolyan mértékben hatnak személyiségünkre,
mint az egyházi rendeltetésű épületek. Azt nevezzük szép háznak, amely
helyreállítja eltorzult természetünk egyensúlyát, és olyan érzéseket táplál
bennünk, amelyekről hajlamosak vagyunk megfeledkezni. (…)
(Utóirat 2006/5, fordította Németh Anikó)

Lővei Pál
—
A műemlékvédelem: a haladás gátja?
(…) A műemlékvédelem a köz érdekében nyilvánvalóan korlátokat
jelenthet a magán- vagy akár a köztulajdon használatában – vannak
olyan országok, ahol a műemléki törvény utal is arra, hogy paragrafusai
egyéni alkotmányos jogokat korlátozhatnak a társadalom alkotmányos
jogainak érvényesítése érdekében. A műemlékvédelem másfél évszázados története ugyanis egy sajátos társadalmi érdek érvényesülésének a
története. A műemlékvédelem társadalmi szükségességét általában nem
is kérdőjelezi ma már meg senki, ahogy a természetvédelemét sem, csak
éppen egyedi esetekben érzik rendszeresen úgy az érintettek, hogy a
haladás igénye felül kell hogy írja a védelem előírásait. Az egyedi esetek
azonban csak látszólag elszigeteltek, valójában jól kitapintható folyamatokká állnak össze. (…) Skizofrén helyzetben találhatja magát a befektető
vagy a tevékenysége nyomán új tulajdonhoz jutó megbízó/vásárló, ha
a történeti környezetben maga számára feltétlenül érvényesítendő és
érvényesíthető jognak gondolt új épület emeléséről más befektetők és
megbízók is hasonlóan gondolkodnak. Akkor ugyanis az új a régihez
viszonyítva idővel eléri azt a kritikus tömeget, hogy az értéknövelőnek
számító, hagyományos környezet már sem nem hagyományos, sem nem
igazi környezet, és az értékvesztés az életminőség és az anyagiak vonatkozásában egyaránt nyilvánvalóvá válik. Extraprofitot termelő vállalkozás
lehet a város fölé emelkedve építkezni, és előkelő dolog a város fölött
lakni vagy dolgozni, de ha a környező házakat megvásárlók és a tetőikre
költözők is így gondolják, gyorsan odaveszhet az extraprofit és az előkelőség egyaránt. A település számára a veszteség még nagyobb. (…)
A műemlékvédelem már jó ideje próbálja tudatosítani a társadalomban,
hogy a tágabban vett budapesti belváros, amely jelentős mértékben túlnyúlik a Nagykörúton, és helyenként egészen a körvasútig terjed, olyan
építészeti együttes, amelynek klasszicizmussal elegyített historizmusa
és szecessziója – változatosságát, kiterjedését és a mérettel arányos
magas színvonalát tekintve – világviszonylatban páratlan. Nem csak a
középületei, néhány főútvonala, egy-két előkelőbb utcája értékes, de a
mellékutcák, az egykor is szegényebb negyedei is szerves részei ennek
a valamifajta „szuper műemléket” alkotó együttesnek. Ami benne csak
átlagos építészeti értéknek tűnik, mondjuk az Operaház vagy a Parlament
színvonalához viszonyítva, építési korának európai átlagához képest igen
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magas kvalitást képvisel. Értékének egyik hordozója monumentalitása,
ahogy el lehet benne veszni, pontosabban bele lehet veszni, valójában
soha meg nem unva a területén való bóklászást. Építészeti színvonala
és földrajzi kiterjedése egymást erősítő, a hatást hatványozó tényezők.
Most mégis mintha torpedójáték folyna: a pillanatnyi üzlet reményében
három, négy, öt házanként süllyesztik el, de valójában már az ilyen telekösszevonás is csak a kisstílű befektetők tempója. (…)
Az építészet ugyanis – több más szempont mellett – abban is különbözik más művészeti ágaktól, hogy művelőinek komoly előnye származhat elődei alkotásainak elpusztításából. (…) A fejlesztők és beruházók,
valamint a társadalom ellenérdekeltségének érvényesítésére hivatott
önkormányzatok pillanatnyi érdekei igen gyorsan visszafordíthatatlan
változásokat okozhatnak településeink történeti központjaiban. Minden
meglévő érték pusztulása sajnálatos, hiszen az országnak az a múltja
tűnik el, amely tartást adhat az új kihívásokkal szemben. Ami már nincs,
nem szolgál mértékül se: hogy szűkebben vett témánknál maradjunk,
a történeti építészet viszonyítási alapja, inspirációi nélkül nem épülhet
hasonló színvonalú új sem.
(Utóirat 2007/2)

Vidor Ferenc
—
Patrick Geddestől Hamvas Béláig. Az architektúra teljességéről
(…) Az elmúlt 20. században, különösen annak második felében egyre
többször tapasztalhattuk a sokszínű építészeti alkotók szemlélet-tágulását, kreativitásuk kibontakozását a szélesebb szférák felé. Az ökológiai
gondolkodás térnyerése, a modern urbanisztika elveinek újabb formulái
– ezen belül a tudományos, a technikai és a művészi összetevők integrálása – nemcsak az építészeket, hanem a szűkebb és tágabb környezetet
avatottan figyelő és elemző gondolkodókat is arra késztetik, hogy az
építészet szimbolikáját egy tágabb kontextusban ismerjék és fogadják
el. Ezt jelzi, hogy a környezet művi elemeit a természeti és társadalmi
vonatkozásokkal együttesen formálni kívánó – a hagyományos építészeti
gondolkodáson túli – igények nyomán, különösen az angolszász országokban, számos egyetem építészkara még a nevét is megváltoztatta. Az
építészek képzése sok helyen már „School of Environmental Design”okban vagy „Faculty of Environmental Planning”-eken folyik.
(…) Az 1950-es, 60-as években Patrick Geddes neve Magyarországon még szinte teljesen ismeretlen volt az építészek és városépítészek
körében. Akkoriban a Műszaki Egyetem Városépítési Tanszékén voltam
adjunktus, és egy idézet nyomán fedeztem fel a világlátását, szakmai
megközelítéseit. Miután sem a tanszék, sem az egyetem könyvtárában
nem leltem nyomát, csak kellő utánajárással sikerült megszereznem a
Cities in Evolution (A városok fejlődése) című, 1915-ben írt könyvének
egy 1949-es reprint kiadását. A 20. századi regionális-urbanisztikai-ökológiai gondolkodás megalapozójának, amolyan váteszének véltem már
akkoriban is, és talán nem tévedek abban, hogy – különösen tanítványá-
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nak és legfőbb követőjének, a valóban világhírűvé vált Lewis Mumfordnak munkássága nyomán – akkori véleményemet az elmúlt évtizedek is
igazolták. (…) Geddes az elsők között kapcsolja össze az ökológiát (az
oikosz-logoszt) az ökonómiával (az oikosz-nomosszal), így szinte egy
évszázaddal korábban érez rá arra a küzdelemre, amelyet ma a természetvédők és a modern ökológia hitvallói vívnak világszerte a hatalom- és
gazdaságorientált politikusokkal és bankárokkal, a világ business irányítóival. A város lényegének megragadása kapcsán vissza-visszatér egy
idealizált politikának (politeia), a családi otthonnak (oikosz) és a törvénynek (nomosz) együttes számbavételére, az áthatások megfigyelésére, a
jobbító következtetések megformálásának szükségére. (…)
Egyetemi oktatói éveim során Hamvas Bélának csupán néhány, kéziratban sokszorosított műve jutott el hozzám. Később egyre több munkáját
ismertem meg, míg a 80-as évek végén, majd a rendszerváltás után a
hamvasi életmű már mindenki számára megközelítő teljességben bontakozhatott ki. Gondolatai közül ezúttal négy jellegzetes vonást emelek ki,
melyek közvetve, olykor talán közvetlenül is kapcsolódnak az építészet
és az urbanisztika átfogó területéhez. (…) Hamvas Scientia Sacra című
nagy művének egy teljes fejezetében foglalkozik a várossal. A város szerinte az egyetemes emberi közösség megvalósulásainak helye, azonban
saját korábbi hely-értelmezésein is túllépve úgy fogalmaz: már több mint
hely, magának a sokszólamú létnek harmonikus, éber és nyílt egysége. Az
alábbiakban Hamvasnak azokat a gondolatait idézzük a várossal kapcsolatosan, melyek mintegy fölébe mennek mai, földhözragadt, a gazdaságitechnikai mellett túlságosan gyakori pszeudo-esztétikai megfontolásainknak is. (…) A beavatás gondolatvilágának alapvető szerepe van Hamvas
életművében. Írásaiban többször is említi, hogy az avatottság pillanataiban
látszólag nem történik semmi; semmi, ami verbalizálható, ami szavakban
kifejezhető, elbeszélhető lenne; és mégis, a beavatott tovább lép – máris
tovább lépett –, mássá lesz, újjászületik. „A születés – és tegyük hozzá, a
beavatás(ok) újjászületései – lépések az elvesztett egység felé, mint ahogy
a földi életben a halál az utolsó” – gondolhatjuk mi is Hamvas nyomán.
Tudjuk és olykor tapasztalhatjuk is, hogy életútjaink során a beavatás(ok)
kegyelmi helyzete(i) voltaképpen csak terelnek bennünket afelé, amint
többször megfogalmazza a Scientia Sacrában: „hogy a lét egységét helyreállítsuk, magunk is ráeszméljünk, hogy a lét egyetlen egy, egy létező
van, egyetlen valóság van: ő maga, a halhatatlan lény.”
(Utóirat 2007/5)

Vámos Dominika
—
A győri programtól a hároméves tervig
Ha a nagybetűs történettudománynak nem is annyira izgalmas egy-egy
hivatás történelmi megpróbáltatásain keresztül lekövetni a politikai, gazdasági változások, folyamatok vetületét, a szociológia már a negyvenes
években felfigyelt a hivatások társadalmi viselkedésmintáinak történelmi
relevanciájára. A professzionalizáció-elméletek gyűjtőfogalommal illetett
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szociológiai irányzat angolszász eredetű, T. H. Marshall, Talcott Parsons
és más kutatók nevéhez fűződik. A negyvenes években, a nagy gazdasági
világválságot követően indult útjára, és az egyes értelmiségi szakmák
egységesülését, hivatássá válásának folyamatát, társadalmi küldetésének
változásait tette vizsgálat tárgyává. Meghatározásuk szerint a valóságos
társadalmi szereplővé válás feltétele a szaktudás, a servic ethic, a szakmai identitás és saját ideáltipikus képének megalkotása. Ezen az úton jutottak el a szociológusok a független szakértelmiség – orvosok, ügyvédek,
mérnökök, művészek – gazdasági-társadalmi közéletben játszott köztes, kiegyensúlyozó és kultúrahordozó szerepének tanulmányozásához.
Miután az építészek szerepe és felelőssége nemcsak az épített környezet alakulásában, de a gazdaság hatékony működése szempontjából
is meghatározó, és egyben elválaszthatatlan a történelemtől, az adott
korszak és helyszín mindenfajta hatalmi és belső működési mechanizmusától, ez az összefonódás rendkívül összetetté teszi azokat a morális
kérdéseket, amelyek mind a szakma és a hatalmi rendszerek, mind a
szakmán belüli viszonyok konfliktusaiból eredeztethetők. Ibsentől Heinrich Böllön és Bódy Gáboron át Peter Greenaway-ig számos irodalmi és
filmes alkotót foglalkoztatott a mérnök vagy építész szokatlanul összetett társadalmi pozíciójából adódó emberi motívumok, ellentmondások
feltérképezése, reprezentálása. Az építésztársadalom viselkedésmintáinak, érdekérvényesítő aktivitásának szociológiai szemléletű megértése
nélkülözhetetlen a 20. századi magyar építészettörténet kritikus fejezeteinek feldolgozásához. Ilyen fejezet mindenekelőtt a modern magyar
ipari építészet kialakulásának korszaka, amely 1938. március 5-ével, a
Darányi-féle győri program kihirdetésével vette kezdetét, és a második
világháború körüli közel tíz eseménydús évet öleli át. (…)
A tárgyalt időszak gazdaságtörténetének domináns eleme a hadiipari
fejlesztések kérdése, amely tetten érhető már a Monarchia gazdasági
folyamataiban, de igazán élessé az első világháború alatt vált. Szakács
Sándor történész mutat rá Háború, gazdaság, társadalom című tanulmányában arra az ősidők óta ismert összefüggésre, hogy a háború lényegében a gazdasági verseny erős kockázati tényezővel megfejelt változata.
A hadiképesség valójában gazdasági képességet jelent, amelynek maximalizálását a háborús készülődés teszi lehetővé, a pénz- és a produktív
tőke, a jövedelmek, a társadalmi humán erők rendkívüli koncentrálása
révén. A termeléshez szükséges hitelszükségletet hitelezők hitelezik. A
hitel azonban hiány, ami valamiképpen – előbb-utóbb – fedezendő. A
20. század új műfaja – a tömegtermelés, a tőke szabad áramlása következményeképpen – a tömegháború, amely „óriási, államilag garantált
befektetés, és óriási, államilag garantált újraelosztás, államilag garantált haszon.” Ennek az ígérete, felhajtóereje háttérbe szorítja a másik
oldalon a vereség kockázatát, amely rendszerint tömeghalál, tömegek
nyomora, társadalmi feszültségek, hiánygazdaság, tervgazdálkodás,
hadikommunizmus, stb. Az ipari termelés szerkezete innentől kezdve
kettős arculatot ölt: a tömeggyártásra berendezkedő üzemeknek szükség
esetén békeidőre és haditermelésre – állami utasításra és felügyelettel –
átállíthatónak kell lenniük. Az átállítható gazdaság ideája azonban nem
csupán az ipari termelésben közvetlenül érdekelt irányítókat, mérnököket
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és munkásokat érintette, hanem súlyos szemléleti és gyakorlati konzekvenciái miatt a társadalom minden tagjának életét befolyásolta. Az
első világháború volt a tömeggyártás igazi megmérettetése, amikor a jól
alkalmazkodó, jó állami kapcsolatokkal rendelkező, nagy befektetésekre
képes vállalkozók hihetetlen nagyarányú hasznot voltak képesek előállítani a hadsereg számára előállított tömegtermékek értékesítéséből. (…)
(Utóirat 2008/2)

Katona Vilmos, Vukoszávlyev Zorán
—
Intuitív tradíció
Gondolatok Peter Zumthor, Sigurd Lewerentz és Hans van der Laan
építészetéről
Ha meg akarjuk jelölni korántsem folytonos és homogén terünkben azt a
pontot, ahonnan szemlélve minden egyéb megérthető, ujjunkkal egy apró
keresztet rajzolunk a levegőbe. Egy metszéspontot keresünk. Ha e világ
egyszerű eredetéről beszélünk, a profán területről távolodva átlépünk a
szentbe. azt az autentikus ősiséget és hagyományt értjük alatta, amit
egy szóval tradíciónak lehet nevezni.
Intuitív és egyúttal tradicionális kortárs egyházi építészetet keresni látszólag ellentmondásokkal terhelt feladat. Mindennél lényegesebb ugyanis,
hogy miben ismerjük fel az intuíció kiteljesedését és eközben milyen viszonyba kerülünk a hagyománnyal. A meghaladottnak vélt középkori vita a
skolasztikusok és a misztikusok között hatásaiban még ma is érzékelhető.
A skolasztika módszere ma is jelen van a szerkezettiszta templomterek
egységre hangolt csarnokaiban, a kisebbek szűkszavúságában és a nyers
erejű anyagban, amely légterüket közrefogja. A skolasztika mai templomai a pontos mértékről és arányokról, az uralt léptékről, az egyenletes
fényről és a geometriai tisztaságról ismerhetők fel. A skolasztika módszerének alapját a világ személyes megismerésének értelmében „intuíciónak” nevezte. a misztika az isteni arc legtökéletesebb mintáját keresi. (…)
Zumthor így nyilatkozik saját tevékenységéről: „Gyakran töprengek
azon, hogy miért próbálkozunk oly ritkán a kézenfekvővel, a szemünk
előtt lévővel? Miért bíznak az építészek oly kevéssé azokban az alapvető
dolgokban, amikből az építészet létrejön: anyagban, szerkezetben, megtámasztásban, megtámasztottságban, földben és égben, terekben, melyek
valóságos terekké válhatnak, terekben, amelyek befoglalásáról, anyagban
való megjelenéséről, üreg formájától, világosságáról, levegőjéről, szagáról,
befogadóképességéről és rezonanciájáról gondoskodnunk kell? Nekem
is jól esik elgondolni, hogy házakat tervezek és építek, melyekből az építési folyamat végén, mint tervező visszahúzódom. Így hátrahagyok egy
épületet, ami önmaga, ami a lakást szolgálja, mint a dolgok világának
részem, és megél személyes retorikám nélkül. Számomra létezik az épületek szép hallgatása, amit olyan fogalmakkal kötök össze, mint higgadtság, tartósság, jelenlét és integritás, valamint melegség és érzékiség. Az
legyen, ami, épület legyen, ne jelenítsen meg semmit, de legyen valami.”
(Utóirat 2009/2)
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Hornyik Sándor
—
Fekete dobozok.
A kritika tere a filozófiában, a képzőművészetben és az építészetben

Moravánszky Ákos – Judith Hopfengärtner
—
Az Aldo Rossi korszak. Akik olyan szerencsések voltak,
hogy ismerhették

Molnár Edit és Marcel Schwierin kurátori koncepciójában nemcsak a
„félelem százada” és a „terror évtizede” tárul fel a félelemkeltés politikai
diskurzusával, hanem a mozgókép egyre népszerűbb mediális tere is,
amely új típusú befogadói magatartásra ösztönöz. A Trafó Galériában
kiállított különféle mozgóképek – a politikai reklámtól a kisjátékfilmen
és a művészi videón át a dokumentumfilmig – a Schwierin által szervezett 2010-es Werkleitz Filmfesztiválról érkeztek. A tavalyi Werkleitz az
Angst fogalmát állította a fókuszba, amelyben ott rezonál nemcsak a
terrorizmus által keltett és gerjesztett félelem, amely döbbenetes módon
legitimálja az idegengyűlöletet és törli el a másság megbecsülését és a
„vendégszeretet” fogalmát, de Kierkegaard, Freud és Heidegger szorongó, elidegenedett, modern szubjektuma is. (…)
A mozgóképi robbanás a képzőművészetben több elméleti forrásból is
táplálkozik, melyek egyaránt kritikai médiumként tekintenek a filmre. Nicholas Bourriaud relációesztétikájában és Rosalind Krauss specifikus médiumai között éppoly kitüntetett szerepet játszik a mozgókép, mint Jacques
Rancière „politikus” művészetében és új esztétikájában. Bourriaud a spektákulum társadalmának kritikájából kiindulva és a tárgyaktól némiképp eltávolodva, illetve azokat apropónak tekintve a közösségi relációk és a résztvevői
attitűd kialakítását tekinti progresszívnek a képzőművészetben. Rancière az
esztétikai gondolkodás revideálásában és a művészet „politikus” témaválasztásában keresi a kritikai potenciálokat, Krauss pedig a médiumok átgondolt, önreflexív alkalmazását tartja előremutatónak. A mozgókép egyrészt
azért kerül előtérbe mindhárom „esztétánál”, mert eltávolodik a megfogható
és eladható tárgytól, másrészt pedig azért, mert – mint azt Walter Benjamin
óta sokan hangsúlyozzák – a film a tömegek médiuma, és a digitális kép
korszakában ez még inkább igazzá vált. (…)
A pszichológiában, az elmefilozófiában és az agykutatásban már jó
ötven éve elterjedt metafora a fekete doboz, mivel mindmáig nem nagyon
modellezhető másként az agy végtelenül bonyolult, hálózatos működése.
Nagyjából csak annyit lehet ugyanis kísérletileg vizsgálni, hogy milyen
inputra milyen outputtal reagál az emberi agy, de hogy pontosan milyen
mechanizmusokon keresztül teszi ezt, az még mindig nem teljesen tisztázott. A fekete doboz metafora azonban nem csak a biológiai agyra áll,
hanem (és talán még inkább) a mikro- és makroideológiák által meghatározott (vagy legalábbis erősen befolyásolt) elmére is. (…) Az identitás
kritikájához pedig keresve se lehetne jobb médiumot találni a legerősebb azonosulási impulzussal élő filmnél. A mozgókép részben ezért is
válhatott a képzőművészet kitüntetett kritikai médiumává. A filmek és
a vetített képes installációk pedig törvényszerűen átformálják magát a
múzeumot is, amely eddig egy világos, „napos” hely kellett, hogy legyen.
A projekció, a vetítés azonban sötét teret igényel, vagyis létre kell jönnie
immáron a múzeumok lunáris, holdbéli szárnyának is.
(Utóirat 2011/1)

„Hogyan lesz az ember azzá, ami.” Nietzsche megfogalmazása felvázolja
a feladatot, melyre „tudományos önéletrajzában” Aldo Rossi vállalkozik.
A könyvet élete átgondolására, munkáinak és szakmai fejlődésének következetes elbeszélésbe sűrítésére használja fel. Fontos szerepet kap
benne az az időszak, melyet a zürichi ETH falai közt töltött, 1972 és 1974
közt vendégdocensként, majd 1976-tól két éven át megbízott előadóként. Rossi számára Zürich az észak-itáliai szülővárostól való elszakadást jelentette és lehetővé tette építészeti hangsúlyainak áthelyezését,
ugyanakkor személye segítette a svájci építészetet, hogy továbblépjen
egy helyzetből, melyet az akkori építészhallgatók bénultságként, szellemi
vákuumként éltek meg. Ma már nehéz megérteni, mi is volt ennek az
1970 körüli válságnak a lényege. Az egyetemen nemzetközileg elismert
professzorok tevékenykedtek. Bernhard Hoesli (1923-1984) sokat dicsért
alapkurzusa például az építészeti modern elemi alakítási elveit és térfelfogását közvetíti. A tudományág elméleti megközelítése sem maradt le:
Hoesli Paul Hoferrel és Adolf Max Vogttal már 1967-ben megalapítja az
Építészetelméleti és Építészettörténeti Intézetet. Az építészeti iskola nem
hagyott ki egyetlen, a kortárs fejlődéshez szükséges lépést sem, éppen
ellenkezőleg: minden felületet képviseltek, még szociológiai kutatást is
folytattak. Akkor miből fakad az elégedetlenség?
Az okok részben építészeti, részben politikai jellegűek voltak – és
kölcsönösen hatottak is egymásra. Az építészet területén a sok új interpretáció intellektuális kihívást jelentett, de az addig érvényes értékrendet
különféle pozíciókból elutasította. Világszerte születnek a kis építészeti
lapok, majd az Oppositions (1973) elindulásával új jelentést nyer az építészetelmélet. Peter Eisenmantól a Houses of Cards, Robert Venturi és
Denis Scott Brown lelkes Los Angeles kutatásai, az önálló építkezés
alternatív próbálkozásai, a hippivárosok és az ellenkultúra, az ökologikus szemlélet kezdetei mind-mind részei voltak azoknak az emocionális elképzeléseknek, melyek egyidejű megjelenése szinte már szédülést
okozott. A modern építészet meggyőződéseit alapjaiban megkérdőjelező
hullámban Hoesli legendás kurzusának „páratlan dogmatikus zártsága”
is egyre inkább kérdésessé válik. A háború utáni időszak építészetgazdasági funkcionalizmusának az épített környezetre tett nyugtalanító hatása
egyre sürgetőbben teszi fel a kérdést az építészet társadalmi felelősségéről illetve legitimitása megújításának lehetőségeiről. (…)
Ha a német-svájci építészet fejlődésének releváns impulzusait kell
megnevezni, Aldo Rossi zürichi tevékenysége továbbra is mindig előkerül, még akkor is, ha későbbi munkái sokakban értetlenséget váltottak ki.
A befogadás szempontjai azonban az idők folyamán áthelyeződtek. Az
1970-es évek kezdetén, a lehetséges alternatívák karakterisztikus sokszínűségében a milánói építész meghívása elsősorban a bizonyos konstansokra való visszaemlékezést jelentette. Rossi első naplóbejegyzéseiben
már a tanítási programjának minden elemét feljegyezte, elméletét a mai
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napig elsősorban ezekkel kapcsoljuk össze: város, típustanulmányok,
racionalizmus és monumentalitás.
1986-ban Pierre-Alain Croset vette először a bátorságot, hogy az
egyik architese füzetben felbecsülje a „Rossi-éveket”. Az egész Európára jellemző utánzási láz megfigyelésekor arra a megállapításra jutott,
hogy valószínűleg egyedül a zürichi diákoknak sikerült az „antiformalista”, azaz módszeres és gondolati örökség útjára lépni. Öt évvel később
Martin Steinmann, Dolf Schnebli, Luigi Snozzi és Marcel Meili esszéi
Peter Disch Architektur in der Deutschen Schweiz 1980-1990 című kötetében Rossinak a német-svájci építészet emancipálásában való hatalmas
szerepét emelik ki. Szélesebb visszatekintést ad a Werk, Bau, Wohnen
1997-ben, Rossi halálakor megjelent száma. Kommentárok Aldo Rossi
zürichi oktatói tevékenységéhez címmel egykori kollégák, munkatársak
és diákok emlékeznek vissza a „maestro-ra”, előrebocsátva, hogy csak
„akik olyan szerencsések voltak, hogy ismerhették”, tudják igazán Aldo
Rossi (zürichi) örökségének jelentőségét felmérni.
(Utóirat 2011/6, fordította: Beliczay Zsuzsa)

Bun Zoltán
—
A poszt-kritikai építészet mibenlétéről
Az építészetelméletben az 1960-as évektől jelent meg egyfajta kritikai
megközelítés, mely különböző arányokban vegyítette a modernitás társadalompolitikai és a modernizmus esztétikai értékelését. Ezek összekapcsolásából és részben hatásosságuk növelése érdekében a kritikai
elméletet több-kevesebb sikerrel megpróbálták átültetni a gyakorlatba is.
Azonban az elmúlt két évtized jelentős változásai szinte minden terepen
kikezdték a kritikai pozíciót és különösen a kritikai építészeti gyakorlat
ideáját. Ez utóbbit eredetileg avantgárd ellenpontként a diszciplinaritás
fenntartására szolgáló eszköznek szánták az elüzletiesedő, tömeges építészettel szemben. Noha 2000 után már sokan állítják, hogy a kritika – a
határok meghúzása – helyett a gyakorlat-orientált pragmatizmus „szabadsága” kerül inkább előtérbe az építészeti diskurzusban és tervezésben,
sokkal fontosabb azt meglátni, hogy az elmélettel is foglalkozó építészek önképe változott meg a diszciplínát érő hatásoknak köszönhetően.
A kilencvenes évtized gazdasági fellendülése nyomán – többek között – nagyléptékű megbízásokkal, a szakmagyakorlás globálissá válásával és a rendkívüli digitális-technológiai fejlődéssel, valamint a sok
újdonság által eredményezett bizonytalansággal kellett szembenézni az
építészeknek is. Az építészeti kritikusság [criticality] és a pragmatizmus
közötti elméleti vita generálói az 1990-es években fellépő fiatalabb építészgeneráció tagjai voltak, Ők útkeresésük és pozíciófogásuk során az
építészeti gyakorlatot a teoretizálás elé akarták helyezni. Eszerint, noha
korábban a kritika – mint lehetséges szellemi pozíció – releváns volt,
most az ellenfeleit, azaz alternatíváit befaló globális kapitalizmus miatt
más hozzáállást kell képviselni. A pragmatikus megközelítés, nagyon
leegyszerűsítve, azért gondolja érvénytelennek a kritikai pozíciót, mert
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az nem lehet a rendszeren kívülálló, azzal szembehelyezkedő, azt tagadó. Az ilyen opponáló kritika érvénytelen válaszokat adna, mondják a
fiatalok, ráadásul az ellene vívandó harcot kétfrontosnak állítják be. Egyfelől, nincs szükség az építészetelméletre, mint a kritikai gondolkodást
fenntartó területre („az építészetelmélet vége”), másfelől működésképtelennek mondják ki az ezen alapuló, a korábbi évtizedekben a nyugati
építészettörténetben jelentős szerepet betöltő kritikai gyakorlatot. A kritikusság-vita két pólusa és hivatkozási pontja, melyek között az egyéni
olvasatok elhelyezkednek: a kritikai projektet védők (például K. Michael
Hays) részéről Peter Eisenman, míg a támadók (például Michael Speaks)
részéről Rem Koolhaas. (…)
Az ezredfordulós változások egyfelől profizmust és hatékonyságot
kívánnak meg az építészektől is, másfelől mindennapi tapasztalatukhoz
hozzákapcsolódik az összetettséggel (és a részben ebből eredő szabályozással-kontrollal), a megnövekvő piacon való átstrukturálódással, a
tervezés mint sortermék-gyártás volumenének növelésével, valamint a
globális ”szuper- vagy második modernizációs hullám” problémáival való
szembesülés. A kritikus-elméleti (gyakran esztétikai) megfontolásokat
számos egyéb, pragmatikusabb paraméternek kell kiegészítenie. Nyilvánvalóvá vált, hogy az építészetelmélet kritikai dekonstrukcióját egyrészt
formai kísérletezéssel összekapcsolni rendkívüli nehézségekbe ütközik
(financiálisan, szerkezetileg, a megbízóval való kommunikációban, stb.),
másrészt a kritikusnak szánt épületek szokatlanságuk révén népszerűlátványos termékké válva az eredeti célhoz képest kudarcot jelentettek.
Vagyis a legkritikusabb vagy „legavantgárdabb” építész is kénytelen betagozódni a globalizálódó kapitalizmus rendszerébe. (…)
(Utóirat 2013/10)

Antal Z. László
—
Az építkezés természetes határai
A modern társadalmak újfajta viszonyt alakítottak ki a természettel,
amely lehetőséget adott számukra a természet határainak átlépésére. Ennek a határátlépésnek egyik következménye, hogy a fejlett ipari
országokhoz az elmúlt közel száz évben a lakások száma és mérete
gyors ütemben növekedett és a lakások felszereltsége gyökeresen átalakult. E változásoknak a kétségtelen előnyei mellett súlyos ökológiai
következményei vannak, amelyek szükségessé teszik, hogy a változásokat ebből a szempontból is megvizsgáljuk. Írásomban a modern
társadalmakban a természet és társadalom kapcsolatáról kialakított új
elképzelés bemutatása után néhány olyan szempontot fogalmazok meg,
amelyek hozzájárulhatnak az elmúlt közel száz évben a lakásállományban történt változások ökológiai szempontból történő vizsgálatára.
(…) A természethez való új viszonynak az egyik következménye az,
hogy az emberiség egésze már túllépte a természetnek azt a határát,
amely természet – és így a társadalmak – zavartalan működést hosszú
távon lehetővé teszi. Ehhez a határátlépéshez hozzájárult az is, hogy
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míg a természetkultúrák a többségében falvakban élő és elsősorban
mezőgazdasági munkát végző emberek közvetlenül látták, érezték és
megtapasztalták a természet határait (például a rendelkezésükre álló
földterületek, erdők, vizek lehetőségeit és korlátait), addig a modern és
fokozatosan városiasodó társadalmakban a természettel való kapcsolat
folyamatosan gyengült. A falvakban élő emberek elsősorban a helyben
vagy legalábbis a lakóhelyük közelében található anyagokból építették
fel házaikat és a közelről beszerezhető energiaforrásokat használták fel
fűtésre, főzésre és világításra. A természet korlátai így szerepet játszottak a házak méretének kialakításában és abban is, hogy mennyi energiát
használtak fel a mindennapi élet során. (…) A természettől való távolság
növekedéséhez járulnak hozzá azok a műszaki megoldások is, amelyek
lehetővé teszik, hogy a természet ritmusa és kiszámíthatatlan változási
minél kevésbé zavarják a házakban lakó emberek életét. A természettől
való távolság kialakulást tovább növeli, hogy e házak lakói nem kapnak
tájékoztatást arról, fogyasztásuknak milyen hatásai van a természet életére. E változások következtében a modern kor embere egyre kevésbé
érzékeli a természet határait. Számunkra a fogyasztásnak elsősorban a
kialakult társadalmi szokások és az országos és helyi törvények szabnak
határokat, de leginkább a rendelkezésünkre álló pénzeszközök. A helyzet következménye, hogy az emberiség egésze, de elsősorban a fejlett
ipari országok átlépték a természet határait. Az ilyen jellegű számítások
szerint az emberiség az 1970-es években fogyasztott el először többet
a természeti erőforrásaiból, mint amennyit a természet egy év alatt elő
tud állítani. Azóta folyamatosan nő ez a különbség. (…)
(Utóirat 2014/2)

Alejandro Aravena
—
Jelentés a Frontról. A 15. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálé
főkurátori programja
Számos csatát kell megnyernünk, számos új frontot kell nyitnunk az épített
környezetünk minőségének, így az emberek életminőségének javítása érdekében. A bolygónkon egyre több ember indul elfogadható életkörülmények keresésére, aminek az elérése az idő előrehaladtával egyre nehezebbé és nehezebbé válik. A bevált megoldás-sablonokon túlmutató minden
törekvés a realitás tehetetlensége miatt jellemzően nagy ellenállással találja szembe magát, az igazán fontos kérdésekkel megbirkózni kívánó erőfeszítéseknek a világ egyre növekvő összetettségével kell megküzdenie.
Szemben egy valódi háborúval – ahol igazi győztes nincs és a veszteség érzése az uralkodó – az épített környezet frontján valódi vitalitás
tapasztalható, hiszen az építészet mindig a lehetőségek felől viszonyul
a valósághoz. Ez az, amit a 15. Nemzetközi Építészeti Kiállításon meg
szeretnénk mutatni a látogatóknak: olyan megismerésre érdemes sikertörténeteket, megosztásra érdemes példákat, amelyekben az építészet
ezeknek a harcoknak a megnyerésével, a frontvonalak kitolásával képes
és képes lesz változást generálni.
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A Jelentés a Frontról célja azoknak a példáknak az eljuttatása egy
szélesebb közönséghez, amelyek megmutatják, mit is jelent az életminőség javítása a peremen, nehéz körülmények, állandó napi kihívások
között dolgozva. Vagy: mit is jelent elsőként megtenni bizonyos lépéseket, új területek felfedezése érdekében.
Tanulni szeretnénk azoktól az építészetektől, amelyek a hiányokra
való panaszkodás helyett képesek a rendelkezésre álló erőforrásokat
mozgósítani. Meg szeretnénk érteni, milyen tervezői eszközök szükségesek ahhoz hogy sikerüljön megfordítani a közjóval szemben érvényesülő
egyéni érdek kizárólagosságát, a „MI” csupán „ÉN”-re történő redukcióját.
(…) A 15. Építészeti Biennálé tehát olyan építészetekre kíván figyelni
és olyan építészetektől kíván tanulni, amelyek az intelligencia és az intuíció
között egyensúlyozva képesek kilépni a status quo-ból. Olyan eseteket
szeretnénk bemutatni, amelyek a nehézségek ellenére (vagy pont azoknak
köszönhetően) a keserűségbe való süllyedés helyett javasolnak és tesznek
valamit. Szeretnénk megmutatni hogy az épített környezet minőségéről
való folyamatos vitában nem csak szükség, de tér is van a változtatásra.
(Utóirat 2015/9, fordította Marosi Bálint)

Antoine Picon
—
Okos városok. Új kihívás a tervezés számára
(…) Bármennyire is közhelyesnek hangzik, újabb mérföldkőhöz érkeztünk, amely határt jelent a digitális korszakon belül: kialakulóban van
az ún. „okos városok” (smart cities), sőt, ezt továbbgondolva az „okos
államok” (smart states) koncepciója, amelynek kapcsán korábban ismeretlen kihívásokkal szembesül az építészet, és ezen belül is elsősorban a
digitális technikákhoz szorosan kötődő várostervezés. (…) A valóságtól
elrugaszkodott lenne-e az okos városokat valójában intelligens városokként elképzelnünk, amelyeket nem-humán intelligencia vezérel? Ezzel
kapcsolatos elképzeléseinket, melyek valamiféle új urbánus utópiaként
összegezhetők, jórészt a tudományos-fantasztikus irodalom és filmművészet egyes alkotásai formálják, jellemzően az 1950-es évek óta.
(…) Valójában két, egymástól lényegesen különböző és egymással
vetélkedő jövőkép körvonalazódik előttünk jelenleg az okos városokról:
az egyik egy új kibernetikai projekt, amely lényegét tekintve autoriter, és
elsődleges célja a racionális és hatékony városirányítás megvalósítása; a
másik pedig egy demokratikusabb koncepció, amely az egyén felhatalmazására és a részvételi demokráciára épül. Az én hipotézisem szerint
az okos városok e két koncepció összeházasításával fognak létrejönni, a
kibernetikai orientáció megtartásával és az alulról jövő kezdeményezések
lehetőségeinek kibővítésével.
(…) Jómagam úgy vélem, az okos városok azért léteznek, mert azt
szeretnénk, hogy létezzenek. Még fikciók, de olyan sok ember szeretné
látni a létrejöttüket, hogy valóban meg is születnek. A fejlődés következő
állomása pedig ugyanezen okból minden bizonnyal az intelligens városok megszületése lesz. (…) A város napjainkban már nem egy terv vagy
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térkép, hanem mikro-események milliárdjaiból felépülő, folyamatosan
változó globális szcenárió. Az emberi létezés a térbeliséghez erősen
kötődő fejlődési szakaszba érkezett. Az „okos város” és ehhez kapcsolódóan az építészet valójában az intelligencia sajátos térbeli formája. (…)
Egy okos város azonban számos olyan kérdéssel fog még szembesíteni bennünket, amelyeket meg sem fogalmazhatunk – egyszerűen azért,
mert nincsen rálátásunk. (…)
(Utóirat 2015/10, fordította Németh Anikó)

László Ervin
—
A globális világ kihívásai. Előadás a MÉSZ Csütörtöki Iskolájában
Miért omlik össze a világ, mi a szétbomlás oka? Elég megnézni a híradót vagy egy újságot, hogy lássuk, mi történik világszerte. Van, aki azt
mondja, mindig történtek hasonlók a világban, de most azonnal tudomást szerzünk róla. Véleményem szerint ez nem igaz: ami ma világszerte
történik – az erőszak, az emberek harca egymással – annak köszönhető,
hogy a világ felkavarja az embereket és közösségeket. Nem volt mindig
így. Voltak háborúk, de ma egyidejűleg nagyjából hetven háború zajlik
a világ különböző pontjain. Az emberek küzdenek egymással, gyilkolnak, háborúban vagy terrorizmus formájában pusztítják egymást, a világ
kezd széthullani. (…) Radikálisan megváltoztak a paraméterek. Ma 7,3
milliárd ember él a Földön, és 2050-re még ez legalább 9 milliárdra növekszik. Közben pedig pusztul a természet. Mind több ember él, mind
nagyobb elvárásokkal, növekvő felhasználói igényekkel. A természet eltartó képessége viszont rohamosan csökken, egyre kevesebb embernek
jut megfelelő környezet. A két folyamat egymással ellentétes irányban
halad: több ember, kisebb fenntarthatóság.
(…) A világnézet lényege az, hogy megértsük, valójában milyen a
világ, és mi közünk van ahhoz. Mindaddig, amíg az ember teljesen különálló lénynek látja magát, a természet pedig háttérbe szorul mögöttünk, nem lesz komoly változás, hiszen csak azzal fogunk törődni, hogy
éljünk, amilyen jól csak lehet. Mindaddig, amíg az úgynevezett dualista
szemléletet valljuk, miszerint „mi” és „a világ” az két külön dolog, amíg
létezik a „mi” és a „ti”, a tudomány és a szellemiség, a kultúra és az
üzleti világ kettőssége, amíg ez a gondolkodásmód folytatódik, addig
csak rövid távon tudjuk kezelni a problémákat, mindaddig nem fog bekövetkezni alapvető változás. Holott a világ állandóan változik. (…) Az új
etika lényege az, hogy felelősséget vállalunk a közösségért, amelyben
élünk. Amit teszünk, az hatással van másokra is, és ez felelősséggel
jár. Az emberhez természetesen hozzátartozik az énközpontú etika, ez
mindenkiben megvan – de ha csak ez van, akkor feldaraboljuk a világot,
nem törődünk az összefüggésekkel. Az emberiség-központú etika már
születőfélben van. Élni, létezni, fenntartani magunkat alapvető, de ennek be kell ágyazódnia az emberiség etikájába. Meg kell értenünk, hogy
nincsenek „mások”, csak „én” és „mi”. Az ember környezetben él, és a
természet meghatározza, mit lehet és mit jó tenni, mi fenntartható és mi
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nem. A természet egyensúlyra törekszik, tanulhatunk tőle. Nehéz feladat
áll előttünk, de próbáljuk meg, ha kevesebbet szennyezünk, tudatosabban fogyasztunk és jó kommunikálunk másokkal, azzal mind felvállaljuk
a közösségbe tartozás felelősségét. (…)
(Utóirat 2016/1)

Szegő György
—
Építészet Ausztriában a 20. és 21. században
– egy könyvről magyar szemmel
Az Architekturzentrum Wien több, mint két évtizedes története jócskán
túlmutat önmagán. Azt mutatja, hogy olyan kis országok, mint Ausztria
vagy akár Magyarország építészete, fontos kulturális jelenség, aminek
nem szabad kallódnia. Hazabeszélek: a mi építészeti múzeumunk sorsa
– korántsem az építése apropóján – miatt az AZ Wien korszakos kötete
nekünk is tanulságos történet, párhuzamai, példája hosszabb ismertetést
érdemel, mint egy könyvbemutató általában.
Az AzW korábbi „gyűjteményi katalógusa” bő évtizeddel ezelőtt a 20.
század építészetét foglalta össze. A mostani „20. és 21. század” alcímben megjelenő kiterjesztés a 2000 óta csaknem száz tervvel gyarapodott
helyzetet tükrözi. Ráadásul időben visszafelé is távolabbra néz: vizsgált
korszakának a 19. század közepétől induló előzményeire is kitekint. A
kötet ugyanakkor nemcsak az előző 25 év, a Dietmar Steiner-időszak
összefoglalója és gyűjtemény-ismertető, hanem az építészetet mint társadalmi és kulturális jelenséget, a nemzeti architektúrának az osztrák identitásban betöltött – elismerésre méltó – pozícióját is prezentálja. Nem is
különleges pillanat, hiszen az AZ Wien hétköznapi tevékenysége szintén
erre fókuszál, a honi és az összemérés lehetőségét kínáló nemzetközi teljesítményeket bemutató igen színvonalas kiállításokkal, friss könyvtárával,
impozáns publikációs és kiadói tevékenységgel, konferenciák és társadalmi eseményekként bevezetett vernisszázsok rendezésével. Az AZ Wien
funkciója több tehát egy építészeti múzeuménál: egyszerre szakmai kutatóintézet és az osztrák építészet presztízsét folyamatosan újrafogalmazni
képes összetett feladatot ellátó – számunkra példamutató – intézmény.
A korábbi gyűjteményi katalógus mostani, bővített és átdolgozott
kiadásában az egyes fejezetekhez mellékelt idézetek, bevezetők az aktuális diskurzus részeit fogalmazzák meg. (…)
Van mit szétválasztani és újra összerakni. Dietmar Steiner bevezetőjében visszatekint az AZ Wien sikereinek forrásaira: az első jelentős
lépés az 1995-ös Frankfurti Építészeti Múzeumban (DAM) rendezett
Ausztria modern építészete kiállítás volt. Ezt 1999-ben követte Friedrich
Achleitner archívumának prezentációja A 60-as évektől a modern osztrák
építészetig címmel. Erről az archívumról elmondható, hogy Európában
egyedülálló összművészeti kitekintésű, tudományos alaposságú bázis,
ami az Architektur Archiv Austria (AAA) alapja lett, s amihez hozzá lehetett kapcsolni az AZ Wien kortárs adatbázisát.
Álljunk meg egy összevetésre: hasonló hatósugarú kiindulópontok
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nálunk is akadnak, ha az építészeti múzeum/központ gondolata komoly.
Ilyen a Winkler Barnabás által alapított HAP Galéria gyűjteménye, vagy
az egykori VÁTI archívuma, amelyet most a Lechner Lajos Tudásközpont
kezel, valamint a KÖZTI friss, impozáns jubileumi kötetének adatbázisa
(lásd MÉ 2015/8). Talán ebben az utolsó (vagy az utolsó utáni) pillanatban még megmenthetők lennének az utolsó bő fél évszázad magyar
építészeti teljesítményének – legalább a megmaradt – dokumentumai.
(…) A kötetet az építészeti sajtó történeti áttekintése, az építészek
életrajzai és névmutató zárja. Ismét visszatérnék az összehasonlításhoz.
Nálunk is vannak friss jó példák: a KÖZTI duplaalbuma – főként Ferkai
András és csapata érdeme –, vagy a didaktikai szempontból igen hasonló és imponáló zsinagógatörténet Klein Rudolftól).
A kihívás nálunk is adott – teljesítmények, tehetség, felkészültség szintén. Intézmények viszont nincsenek. Ezért az osztrák AZ Wien és jelen kötete a szakma és a döntéshozók számára egyaránt megfontolandó példa. (…)
(Utóirat 2016/2)
Meggyesi Tamás
—
Promenadológia – a séta költészete az urbanisztikában
Van néhány természetes alapszimbólum, ami minden kultúra világképében felbukkan. Ilyenek pl. a nap, a hegy, a víz, a fa, vagy az út. A szimbólumok különös szerepe nyilvánul meg abban, hogy általuk nem annyira
mi jelölünk meg valamit, mint inkább mi vagyunk megjelölve; nem annyira
mi kötünk kapcsolatokat a világgal, mint inkább eleve kapcsolatban állunk vele. Mint minden szimbólum, az út is több jelentésréteget rejt magába. Mert az út nem csupán a haladás, a helyváltoztatás pályája, hanem
életút is, amit úgy járunk végig, hogy közben megvalósítjuk magunkat.
Mondhatjuk utazásnak is. De ugyanez az út mindennapi életünkben a
közlekedés és a társadalmi érintkezés helyszíne is: ezt hívjuk utcának.
A város utcákra szervezett építmények szövedéke. Ennek kétdimenziós vetülete, a térkép, mint rajzolat azonban visszavezet a szimbólumok
világába, mert úgy tűnik, jelent is valamit. Ebben az előadásban ezt a
jelentés-kört szeretném végigjárni, vagyis szeretnék beszélni az út egzisztenciális, társadalmi, morfológiai és térképi jelentésrétegeiről, valamint az ezek közti áthallások költészetéről.
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(…) Az úton lét tere legtöbbünk számára egyelőre még mindig közhely,
ezért érdemes kicsit elidőzni az utca, mint hodologikus tér létformájánál.
Az utca mindenek előtt a települési táj része, amiben benne vagyunk.
Mélyebbre jutunk, ha a legbölcsebb magyar szóval élünk: az utca egy
jelenség. Nem Erscheinung, nem apperance, appearence stb…, vagyis
nem látszat, hiába is játssza meg magát, hiszen számomra, nekem és
most van jelen, csakis akkor, amikor ott vagyok; rajtam kívül úgy nem is
létezik, ahogy látom, és ez maga a lényeg. Emellett jelenés is, vagyis reveláció, mert megnyilatkozik valami, de csak az én személyemnek, mint az
Úr Mózesnek az égő csipkebokorban. A települési táj, és így az utca is –
ellentétben az épülettel – már csak azért sem megfagyott zene, mert ez a
zene: él, és minden irányban hangzik, és bennem még visszhangzik is. (…)
(Utóirat 2016/3)

In Retrospect
A selection of articles from the supplementary Post Scriptum reaching its 100th edition
The transformation of the periodical titled Hungarian Architecture in 2001
offered a chance to launch a new, independent theoretical supplement as
part of our publication. It was given the title Utóirat / Post Scriptum to show
that we felt the urge and importance of an extension of the contents besides
the survey of the conditions of contemporary architecture, the up-to-date
achievements in architecture and topics associated with professionals’
dialogues. As a result, Post Scriptum has included articles and essays on
architectural theory and history, associated arts, social studies, innovative
technologies, as well as philosophical, aesthetic, ecological, professional
architectural and political writings on man-made environment. There has
never been such a regularly periodical of architectural theory in Hungary
before its start in 2001, and it has been unparalleled since then too. Hereby
we are publishing a selection of excerpts from recent studies published
in Post Scriptum which is now celebrating its 100th issue. – the editors
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Tattersall 2.0

A Nemzeti Lovarda felújítása
—
építészek architects: Kis Péter, Peschka Alfréd, Dobrányi Ákos
—

szöveg text:

Okrutay Miklós

fotók photos:

Batár Zsolt

A hazai közvélemény egy évtizede két okból fordulhatott felfokozott figyelemmel a lóversenyzéssel kapcsolatos események felé.
Az éppen legnagyobb sikereit arató Overdose győzelmeinek híre mellett az Ügető lebontása volt az, ami az információk özönében
is meghaladta az átlagos ingerküszöböt. Míg a magyar csodaló emléke mára legendaként rögzült, addig a Kerepesi úti pláza léte,
az egykori Ügető-lelátó mementónak szánt megőrzése a nehezen emészthető áldozatra való állandósult figyelmeztetés.
Nem kell a lovassport szerelmesének lenni ahhoz, hogy
a galopp-pályával tett brutalitás, az, ahogy az ott mintegy kárpótlásul felépített új lelátó közvetlenül a régi elé
építve örök időkre lehetetleníti el az egykor volt atmoszféra felidézését, ne keltsen rossz érzéseket. A Nemzeti
Lovarda felé közelítve nem ok nélkül ébrednek ezek az
ünneprontónak tűnő gondolatok, különösen annak ismeretében, hogy sokáig ennek a területnek a sorsa is
kétséges volt, egészen a műemléki védelem 2011-es
lehetővé válásáig. A megérkezés pillanata azonban fe-
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ledteti a közelmúlt keserűségét: a Tattersall megújult épületegyüttese olyan üde erővel
tárul fel és fogadja be az ide érkezőt. A kompozíció egyfajta ösztönös módon állt össze
még annak 1932-es kiépülésekor, majd az ezt követő további épületek megjelenésével,
végső elrendezésben a kastélykertek cour d’honneur-jét felidézve. Jobbról az istállószárny, balról a nagy fedeles lovascsarnok keretezte park tengelyében az egykori
lovaglócsarnok fejépülete, a „kóbli” klasszikus modernizmusa uralja a látványt.
Richard Tattersall egy jómódú angol kereskedőcsalád sarjaként 1760-ban Londonban, majd 1766-ban Newmarketben istállót építtetett, ahol lovak bértartásával, kiállítások, vásárok és árverések szervezésével, lókereskedelemmel, bérlovarda üzemeltetésével foglalkozott. Megbízhatóságának hírneve nyomán a későbbiekben az Európa
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Program-, Koncepció Terv, Tervfelügyelet //
Concept design and supervision:

Plant Atelier Peter Kis
Engedélyezési terv, generáltervező //
authorization plan, general design:

Peschka Alfréd
– Óbuda Építész Stúdió Kft.
Engedélyezési terv, felelős tervező //
authorization plan, leading architect:

Dobrányi Ákos
Statika // structure:

Skenderija Dejan
– Óbuda Építész Stúdió Kft.
Épületgépészet // HVAC:

Sztasák Zoltán – Budafok
Consult Tervező Kft.
Épületvillamosság // electrical engineering:

Gali Csaba – Gemini-Plan Bt.
Örökségédelem // monument preservation:

Gömöry Judit
– TECHROAD Kft.

Épületszerkezetek / structure:

Horváth Sándor
– Pataki és Horváth Kft.
Környezetvédelem // environment:

Nagy Tamás
– DENKSTATT Hungary Kft.
Közmű // public utilities:

Hobl Géza
– Közműterv 2006 Kft.
Közlekedés // traffic:

Ötvös Zsuzsanna – Óbuda
Építész Stúdió Kft.
Megrendelő // client:

Vidékfejlesztési
Minisztérium
——

több nagyvárosában is létesülő eladó-bizományosi istállókat Tattersall-nak nevezték el. Hasonlóképpen történt
ez Budapesten is, a köznyelv az 1877-ben létrejött, a
Lótenyésztés Emelésére Alakult Részvénytársaság Kerepesi úti telepét így nevezte el az angol minta alapján
folytatott tevékenységek miatt. Területén a folyamatosan megrendezett kiállítások, vásárok, árverések mellett
ügetőpályát is kialakítottak, emellett 1894-től itt tartották a fővárosi lovasversenyeket díjlovaglás, díjugratás
és szalagtépés számokban.
Az Ügető létesítésének 1931-es fővárosi engedélyezésében szerepelt, hogy annak építtetője kötelezett
a Tattersall területén, az istállók felújítása mellett egy
új, korszerű, fedeles lovaglócsarnok építésére is. Ennek
köszönhetően az 1932-ben átadott Nemzeti Lovarda
tervezője, ifj. Paulheim Ferenc az azóta lebontott Ügető
épületeivel szerves egységet alkotó építészeti együttest
hozhatott létre. Az akkor megépült, 1000 néző befogadására alkalmas, 16 méter magas csarnok átadásakor
Európa második legnagyobb ilyen épülete volt. Magát
a csarnokot, részben háborús sérülései miatt, 1957-ben
lebontották, hogy annak fejépülete a szabadtéri központi lovaspálya lelátójaként élje tovább életét.
A Tettersall jelenlegi felújításakor olyan, immár
nem csupán funkcionális, hanem építészeti-esztétikai értelemben is szerves egységet alkotó együttes
képe bontakozhatott ki, amely meggyőző erővel tudja
közvetíteni azt, hogy a lósport ezen évszázados fellegvárának végérvényesen helye van a belvároshoz
közvetlenül csatlakozó területen. A kóbli érzékeny
műemléki beavatkozásokon esett át, minden a helyén,
ami eredeti érték, ahol pedig kell, ott visszafogottan
kortárs. Bár kétségeket ébreszt, hogy ebben az esetben a korábban megszokott jellegzetes sárga volt az
építéskori szín, és nem a most választott fehér, mégis
a jelenlegi színvilág kétségtelenül könnyed eleganciát
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hordoz. A lelátó alatt kialakult tér felfedezni, megélni való hely, funkcionalizmusból
fakadó váratlan organikussága valódi meglepetés, a lovaspálya feltárulása innen tűnik
a legélvezetesebbnek.
Az építész jelenléte az eddigiekben visszafogott volt, hogy azután további gondolataival se akarja felülírni a már kialakult alapvetéseket. Valamennyi funkció korábban
megtalálta a helyét, most annak jött el az ideje, hogy mindebből lélegző együttes jöjjön
létre. Ehhez könnyed, egyszerű eszközt talál. Az istállósor megtoldásával kialakított
iroda- és előadótérnél, valamint a nagy fedelescsarnok oldalsó lelátóval való bővítésénél alkalmazott vertikális faelemek homlokzati sorolása elegendőnek is bizonyulnak
ahhoz, hogy ez az összhang megteremtődjön. Az így létrejövő másodlagos homlokzati
sík úgy tud transzparens lenni, hogy amögött egyszerre nyílhat szabad tér, vagy akár az
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üvegfelületeken keresztül a belső terek is feltárulhatnak.
A csarnok esetében bravúros megoldás, ahogy az ahhoz
most csatolt oldallelátó tömegével kiegészülve megszabadul vaskosan ipari hangsúlyaitól, ami az épületegyüttes fő nézetében, a bejárat felőli feltárulásban egészen
új esztétikai helyzetet teremt. Egyetlen hiányérzetünk
lehet, hogy az immár valóban parkká nemesült súlyponti
zöldfelületet nem túl erőszakos módon, de tájépítészetileg is érdemes volna értelmezni.
A kezdetek aranykora, majd a kétséges túlélés időszaka után a hazai lovassport életében emblematikus
helyszín második jelentős korszaka kezdődhetett el.
Jelentősége túlmutat önmagán azzal, ahogy egy világváros centrumhoz közeli területe tudja most már végérvényesen is magába fogadni ezt a sérülékeny sportágat.
Mindennek létrejöttéhez azonban az érzékeny, könnyed
eszközökkel jelen lévő, megújult építészeti világ is jelentős módon járul hozzá. Kétségtelennek tűnik, hogy
a Tattersallban jó lovasnak lenni – és talán maguk a
lovak is hasonlóképpen nyilatkoznának saját sorsukra
vonatkozóan.

régi-új magyar építőművészet

Tattersall 2.0
The Reconstruction of the National Equestrian Centre
The fate of the National Equestrian Centre had been uncertain for a long time, up until
2011, when it was rated as a historic building to be protected. The complex now reborn
opens up with a refreshing vitality to welcome visitors. The composition was built with a
sort of instinctive improvisation originally in 1932, and was later completed with further
buildings to evoke the cour d’honneurs of castle gardens. As a result of its current reconstruction, Tattersall is not only outlined as a purely functional complex, but also an
organic unit in architectural and aesthetic sense, which has the capacity to convincingly
mediate the fact that this century-old stronghold of horse racing has deserved to have a
final site in this neighbourhood directly connecting to the city centre. Every function the
structure may carry has found its place before, so now it was time to create an integrated
complex of them that can breathe as one. The architects has found a light and simple
means to do so: by extending the row of stables he designed an office and auditorium
zone, and the series of vertical timber components on the facade applied at the lateral
extension of the huge roofed hall has proven enough to create the desired harmony. The
secondary facade plane thus created can remain transparent whilst allowing behind it for
an open space to open up, much in the same way as the interiors can reveal themselves
through the glass expanses.
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Ráhangolódás

DVTK futballstadion, Diósgyőr
—

Pottyondy Péter
szöveg text: Bodonyi Csaba
Bujnovszky Tamás, Danyi Balázs, Perness Róbert

építész architect:

fotók photos:

—

Pottyondy Péter diósgyőri futballstadionja túlmutat a jelenlegi helyzeten, egyben előleg is,
mely a stadion igényességéhez való felzárkózásra kötelez mindenkit. Ha ez nem következik
be, úgy az épület célját veszti. Mert ahogyan
nincs családi ház család nélkül, s nincs templom hívek nélkül, úgy stadion sincs futbalisták
és szurkolók (meg persze bírók) nélkül.
Diósgyőri lakásom és belvárosi műtermem között ingázva naponta látom az új stadiont. Így volt ez építés
közben is. Mi, helyi építészek nem ismertük a tervezés
folyamatát, így csodálkozhattam is, amikor elkezdték
lebontani a diósgyőri szurkolóknak és lakosságnak is
oly kedves régi épületet. Az 1939-ben épült, a berlini
olimpiai stadion tapasztalatait hasznosító, atlétikai pályával is rendelkező futballstadion többszöri bővítéssel
és átalakítással jött létre. Eredetileg 6000 főt fogadott
be. Előbb 1950-ben bővítették, majd 1968-ban a miskolci ÉSZAKTERV munkatársai, Dézsi János és Kovács
Lehel szerkezettervező tervei szerint új állóhely szektorokat építettek.
2002-ben több miskolci építész iroda meghívásával
tervpályázatot hirdettek, melyet Viszlai József és Puskás Péter közös terve nyert meg. A pályázat az akkor
vágyott és 2008-ra megcélzott EB rendezvény, a vidéki stadionok programjára készült, 30 000 fős nézőtérrel az edzőpálya helyén. Ekkor merült fel először egy
nemzetközi futbalmérkőzések normáit teljesítő, atlétikai
pálya nélküli, speciális futballstadion vágya. A pályázat
folytatásaként Viszlai József tervei alapján felújították a
központi épületet, új reflektorállványok készültek, de a
megtervezett állóhely-karéj felújítása elmaradt.
A meglévő stadion egyébként – 70 éves kora ellenére – kielégítette volna a magyar NB1-es mérkőzések elvárásait, s az igen nagy számú és lelkes diósgyőri szurkolók részvételi igényét. A régi stadion bontása azért is
volt nehezen érthető, mert a közelben – egy áruház céljára értékesített régi edzőpálya helyén – lett volna szabad, beépítetlen terület. Azt gondolhattuk, hogy ezen a
helyszínen az új stadion mellett a régi, atlétikai pályát is
tartalmazó épület megmaradhatna, s edzőpályaként az
utánpótlás csapatok használhatták volna. Ez gazdaságilag is józan változatnak tűnik, hiszen a jelentős bontási
költséget és időt takarítana meg. Úgy tudom, Pottyondy
Péter a bontás nélküli elhelyezésre is készített tervváltozatot. Végül az a döntés született, hogy az új stadion a
régi helyén épüljön fel. Nem ismerem a döntés indokait
(talán a döntéshozók túlzónak ítélték az egy klubhoz
kötődő két stadiont), de nem volt logikus a futball klub
működése szempontjából sem, hiszen bajnoki mérkő-

zéseket a mezőkövesdi és debreceni stadionokban volt kénytelen lejátszani, ahova
lelkes szurkolótáborának csak egy része tudta követni. Mindez meglátszott a DVTK
utolsó két szezonban nyújtott teljesítményén. Amikor az elhatározás megszületett, már
elkészültek a debreceni, ferencvárosi és felcsúti új stadionok. Versengés indult meg a
nagyobb forrásokért. A DVTK az ország második legnagyobb szurkolótáborával bírt,
a város, az MLSZ, a klub, s a szurkolótábor igényei egy 15 000 fős új, a nemzetközi
szabványok szerinti, speciális futball stadionban összegződtek, melynek tervezési jogát a KÖZTI építésze, Pottyondy Péter nyerte el. A feladat értő kezekbe és felkészült
szakmai kollektívához került, bizonyíték erre az elkészült stadion.

fotó: Fortepan
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fotó: Danyi Balázs
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fotó: Danyi Balázs

A pályaméretből és a tervbe vett nézőszámból eredő hatalmas stadion tömeg még szokatlan látvány a
településképben. Diósgyőrből a belváros felé haladva,
egy egyenes párkányvonallal határozottan záródó, horizontális dominanciájú, magányos, kontextus nélküli
tömeg sziluettjét kell megszoknunk. Mintha tengerparton járva egy veszteglő repülőgép anyahajót látnánk.
Miskolc belvárosa felől Diósgyőrbe haladva gazdagabb,
kiegyensúlyozottabb a látvány, melyben a stadion tömegének csaknem az utcafrontig benyúló eleje egy vizuális keretben jelenik meg, a Pomsár János tervezte
három tízszintes lakóházból álló épületcsoportjával és
a távolabbi Bükk hegység kontúrjával. A három elem
kiegyensúlyozott léptéke megnyugtató. A tömeg erőteljes, hirtelen megjelenését fokozza, hogy az új épület
a városi főúthoz közelebb került a réginél, így előtere
leszűkült, s a ráközelítésben nincsenek fokozatok és
hangolódási idő.
Mindkét közelítésben egyértelmű a látvány horizontális dominanciája, melyet erősít, hogy a stadion pályaszintje kb. 1,5 méterrel mélyebben van az út szintjénél. Ha nem mozgás közben szemléljük ezt a hatalmas
épülettömeget, úgy a kifelé magasodó, s a nézőtér alsó
síkját követő fedett tér erőteljes tölcsérszerű szívó- és
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hívogató hatását érezzük. Az épület nem a kifelé pozitív tömeget és zárt héjat mutató
szokásos hamutartó, vagy tégelyszerű stadion. Nem taszító, hanem befogadó, az épület teljes kerülete mentén nyitottságot sugall. A tartószerkezet, az épület „csontváza”
karakteresen megjelenik, ami az egész létesítményt konstruktívvá teszi, a külső felületeket természetes nagyvonalúsággal ritmizálja. „Ritmus és arány” – hangsúlyozta mesterem, Plesz Antal, s ha láthatná a stadiont, azt mondaná: na látod, erről beszéltem.
Az épületet körbejárva szembetűnik, hogy a meghatározó alapstruktúrára tapadó
másodlagos homlokzati alrendszerek különböző karakterűek. A legtisztább szerkesztésű a keleti hosszoldal lecsupaszított, ránövések nélküli konstruktív vázszerkezete. A
nyugati oldali többszintes zárt tereket tartalmazó épülettest szervesen – mint izomzat
a csontvázra – tapad a szerkezeti vázra. Az ellentétre épülő, nem ritmizált, vízszintes
sávokkal osztott homogén homlokzati felület a kontraszt ellenére egységes, mert azonos léptékű a vázszerkezettel. Nem mondható ez el a déli és északi oldali földszintes,
szervetlenül és léptéktelenül kapcsolódó melléképítményekről, melyek nem részei a
nagyvonalú alap struktúrának, léptékük (magassági méretük) zavaróan eltér attól, hiányzik a szerves kapcsolat a fő tömeggel. Az északi, utcai oldalon mindez felerősödik
azzal, hogy az itteni tömeg 1,5 m-rel az utcai szint alá kerül. Érzékeny gesztus – bár
ugyanezt a léptékproblémát modellezi – a régi jegypénztár-pavilonnak a helyi civilek
által is szorgalmazott dicséretes megőrzése.
Az esti külső térvilágítás attraktív, s az épülethez kötődik, annak szerkezeti ritmusát és léptékét közúti méretet követő ostornyeles beton kandeláberek által adott
grafikus hatású vonalfényekre épül. A kandeláberek LED-fénye jól világítja a szurkolók
által használt külső térszintet és alsó, fedett kollonádot, ugyanakkor az épület díszvilágítását is biztosítja, bár az épülettest ellenfénybe kerülve sziluett-szerű háttérré
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Fotó: Perness Róbert
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Fotó: Bujnovszky Tamás

válik, felületei nem kapnak elég fényt. A díszvilágításnak
hatásosabb fény-effektjét a térszintbe süllyesztett további alsó megvilágítás adhatta volna, fénnyel telítve az
ezüstösen csillogó terpesztett lemezekből álló álmen�nyezeti síkot.
Nem elég kívülről, járókelőként szemlélődni, a hívás
erős, be kell menni. S ezért, bár ritkán járok futballmeccsre, most a megismerés vágya, s ezen írás hitelessége
arra sarkallt, hogy szurkolóvá váljak. Jegyet veszek a
DVTK – Puskás Akadémia meccsre. Nincs ugyan alkalmi
piros trikóm, de van egy 6:3 feliratú fehér – ez jó lesz. A
lökésszerű személygépkocsi forgalomban némi gondot
és alkalmi rendőri irányítást igényel, hogy a parkolók
(melyek egyébként az elbontott kolónia helyén jelentősen bővülhettek) megközelítése csak a városi tömegközlekedéssel is terhelt közútról közelíthetők meg, a
régebbi tervváltozatok két-három oldali megközelítése
helyett. A pénztáraknál nincs sor. A bejárati kapun is
gyorsan átjutunk. S akkor jön a meglepetés, egy hatalmas, fedett-nyitott „agóra” vagy „sztoa” fogad. A
ritmikus oszlopsor – most belülről kifelé nézve – optikailag átmeneti teret, fedett utcát, hatalmas árkádot
képez, másik oldalon a szolgáltatásokkal, a szektorok
bejárataival. Egyszerű eligazodni. A tér képes fogadni
és elosztani a gyülekező tömeget.
Magasra kértem jegyet a nagyobb áttekintés reményében. A meredek lépcsőkön haladva nem merek
hátranézni, majd, ha helyemre kerülök. Ülve úgy érzem,
egy hatalmas téglány alakú kráter peremén vagyok. A
látvány, a világítóan tökéletes zöld pálya, s az azt övező
ferde lelátók összhatása ugyanazt a nagyvonalúságot és
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léptéket sugározza, mint a külső. A „külső és belső egysége”, gondolom, mely megkülönbözteti és egyedivé teszi ezt a stadiont, a külső héjalású változatokhoz viszonyítva.
S ez bizony tiszteletre méltó építészeti teljesítmény. A konstruktivitás, a nagyvonalúság, a lépték ugyanaz, mint kívül. Az egy magasságban lévő párkány szépen keretezi a
krátert, s a belőle érzékelhető eget. A külső és belső transzparenciáját fokozza a felső
kerengő mentén való nyitottság, ami egyben a tetőkinyúlás drámai erejét is fokozza. A
reflektorállványok kis méretűek, decentralizáltak, követik a stadion szerkezetét, s így
méretük és a szerkezethez igazodó ritmusuk miatt vizuálisan az épület részévé válnak.
A felcsapódó piros–fehér, vandálbiztos műanyag székmezők függőleges csíkozása
izgalmassá és oldottá teszi ezeket a nagy felületeket. Az újságírói és VIP páholyok
beillesztése nagyvonalú, belesimul a keleti nézőtér oldalba, nem külön építmények.
A nagyvonalúság, a léptékarányosság szempontja semmilyen részletnél nem sérül.
Semmi nincs túltervezve. Az anyaghasználat is a léptékhez igazodóan erős és markáns
– nyers vasbeton szerkezet és fém lemezek. Színek a nézőtéren kívül csak a szükséges
helyeken jelennek meg, s jól szolgálják a tájékozódást.
Kezdődik a meccs, s már nem csak az építészet foglalkoztat, hanem a tervezést is
motiváló, s a tervezőt is inspiráló diósgyőri szurkolótáborra figyelek, s bár nincs teltház,
mégis szembetűnő a jelentős tömeg erőteljes azonosulása, a játékot gyorsan követő
érzékeny, markáns reakciói. A stadion él. Ezért épült.
Összességében, az átélt játék-élmény kapcsán bátran állítom, hogy a stadion diósgyőrinek született, s a szokásos befogadási idő után, fokozatosan újrateremti majd a
szurkolók régi, elbontott stadionhoz való kötődését. Szurkolok ennek, mert építészként
úgy érzem, hogy a tervezők érzékenyen hangolódtak rá Diósgyőr sajátos karakterére.
Jó alapozás és közelítés volt ehhez a Pottyondyék által készített hat különböző tervváltozat.
Szeretem a sportot. Nem vagyok stadionellenes, mert a létük pozitív célokat szolgálhat. De látnunk kell, hogy a stadion mellett a futball színvonalát és kultúráját, a játék
intelligenciáját növelni kell annak érdekében, hogy az épülő új stadionok hétről hétre
megteljenek, s megvalósítsák a tervezők és döntéshozók által elképzelt atmoszférát.
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Tune Up
DVTK soccer stadium, Diósgyőr
The new soccer stadium in Disgyőr by Péter Pottyondy
does not follow the typical and familiar ash-tray or jar
design showing a positive mass outward and a closed
shell inward. It is not repulsive, but attractive welcoming
and receptive, the buildings shows openness all around
its perimeter. The support system, the „skeleton” of the
building appears characteristically, which in turn renders
the whole facility constructive, and gives the exterior surfaces certain rhythm with natural generosity. Making a
tour of the building, one can’t help noticing that the ruling
basic structure and the secondary facade sub-systems
sticking to it have a different character. Based on contrast, the homogeneous facade is not rhythmical even
though divided by horizontal stripes, keeping its integrity
despite the contrast, as it is organised on the same scale
as the frame structure. The exterior night illumination is
attractive, and is closely related to the building, as it follows its structural rhythm and scales. the spectacle of the
interior is in harmony with the exterior. The considerations of generosity, the well-proportioned scales are not
compromised in any of the details here. Nothing is overdesigned. In line with the scales, the materials selected
are strong and characteristic – raw reinforced concrete
is combined with metal sheets.
Fotó: Bujnovszky Tamás

Fotó: Bujnovszky Tamás
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Zászló a vártán

Ludovika Sportközpont, Budapest
—
építész architect: Skardelli György
—

szöveg text:

botzheim Bálint

A sport mélyen gyökerezik európai kultúránkban, és talán erre a területre jellemző leginkább, hogy közösségeket teremt. A görögök
egyenesen ünnepként élték meg a fizikai létet.
Az általuk meghonosított olimpia az akkori társadalom egyik kiemelt jelentőségű eseménye
volt. Szókratész úgy tartotta: „Semmiféle élethelyzetben nem válik hátrányodra, ha többet
törődsz a testgyakorlatokkal.”
A görög sport épületei, a stadion vagy a hippodrom
a mai sportlétesítmények archetípusaként értelmezhetők. Ezek azonban csupán néhány sportág számára biztosítottak megfelelő helyszínt. Egy mai sportközpontnak viszont gyakran több tucat sportágat
kell kiszolgálnia. Ráadásul a tevékenységek közül jó
néhánynak akár egyidejű, zavartalan játékát is biztosítani kell. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem új sportközpontja két nagyobb tevékenységcsoportot szolgál
ki. Az egyiket azok a sportok alkotják, amelyek közvetlenül az NKE-ben zajló képzésekhez kapcsolódnak, ezt egészítik ki az épület gazdasági önfenntartását segítő tevékenységek. A paletta főszereplője
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fotók photos:

Walton Eszter

természetesen a sport, de az épület egy része rendezvényhelyszínként is bérelhető.
Az Orczy park majd 200 éve jórészt a katonai tisztképzéshez kötődik: 1872-től
kezdve itt működik a Ludovika Katonai Akadémia (latin nevén Ludoviceum) a Pollack Mihály által tervezett, 1836-ban elkészült épületben. A hozzá kapcsolódó park
a képzést kiegészítő testedzésnek és egyéb szabadtéri gyakorlatoknak adott helyet.
Eredetileg Orczy Lőrinc főispán, tábornok és költő vásárolta meg a területet, melyen
a család számára egy gyönyörű kertet alakított ki. 1820-ban itt épült meg az ország
első üvegháza. 1829-ben az Orczy család eladta a parkot katonatiszt képzés céljaira,
de története során időről időre közparkként is funkcionált.
Az újonnan megalakult NKE több egyetemi képzés összevonásával jött létre, azzal
a szándékkal, hogy a nemzetvédelemmel, rendfenntartással kapcsolatos közszolgálati
tanulmányokat egyetlen helyszínre összpontosítsa. Az egyetem 2012-ben kapta meg az
akkor jócskán elhanyagolt Orczy kert kezelési jogát, hogy az egy komplex kampuszfejlesztés révén a fenti célokat szolgálhassa, illetve a park az átfogó rekonstrukció után
újra a városlakók kikapcsolódásának helye lehessen. 2018-ra a fejlesztés szinte összes
eleme elkészült. Az Orczy kert, mint Budapest egyik jelentős parkja, zárványként ágyazódik bele a városszövetbe. A sportközpont kialakításának alapja éppen a parkkal való
kapcsolat lett. Az épület a keleti oldalon térfalat képez, ugyanakkor kapuként vezeti
be a városlakókat a hatalmas kertbe. A közvetlen építészeti kontextust a Diószeghy
Sámuel utcával való kapcsolat kínálja, innen a majd 16 méter széles, 5 méter magas
kapuzaton keresztül láthatunk – és sétálhatunk – be a parkba. Mintha egy képzeletbeli
áthatás révén hatalmas darab szakadna ki az épülettömegből, ez a gesztus egyértelműen jelzi az épület bejáratát is.
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A sokféle sport kiszolgálása komplex funkcionális és
közlekedési programot igényelt, az épületnek egy géphez hasonlatosan kell működnie, kívül nyugalomban és
csendben, belül az ott zajló tevékenységek zavartalan
egymás mellettiségével. Ez a szigorúan szerkesztett
rend a Ludovika épületének klasszicista, fegyelmezett
térszervezésére reagál, ugyanakkor a formálás is ezeket
az elveket követi. Egyszerű hasáb fogadja be a multifunkcionális sportcsarnokot és az uszodát. A két fő
egységet egy fedett-nyitott, a tervezők által Fórumnak
nevezett tér köti össze. Találó név, mivel innen elérhető
az épület összes fő funkcionális eleme. Itt taláható a
jegypénztár, innen nyílik rálátás a földszinti galériára,
amely a sporttal kapcsolatos kiállításoknak ad helyet.
Ez az ide érkezők találkozási pontja, itt beszélgetnek
sportolás előtt vagy éppen utána, a padokon ülve váltanak néhány szót az élményekről. A Fórum homlokzata
anyaghasználatában is különbözik a többitől: itt válogatott minőségű anyagok jelennek meg. Az egyedileg
tervezett felülvilágító lámpakiosztása tovább emeli a
tér minőségét és a bejáratok felé sűrüsödve izgalmas
rajzolatot mutat.
A tervpályázati szakaszban az épület egy kéthéjú
üveghasáb volt, amely mai eszközökkel utalt az egykoron itt állt üvegházra. A belső, üvegfalas homlokzat a
belső tér természetes megvilágítását szolgálta, a külső
réteg pedig egy intelligens árnyékolórendszerrel védte
az épületet az erős napsugárzástól. Az engedélyezési fázisban a terv tovább finomodott a költségek ésszerű racionalizálásával, de az elvek megtartásával. Az elkészült
épületen a nyílások elhelyezkedése és mérete már a
funkcionális igényekhez alkalmazkodik. A sportközpont
második homlokzatát egy rozsdamentes acélszerkezetű
rácsozat adja, melynek közeibe növények felfuttatására
alkalmas acélhálót feszítettek. Néhány év múlva a felfu-
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tó növényzet természetes árnyékolóként fog működni.
A ház alapvetően három szintre tagozódik, az egyes
szintek szoros összefüggésben állnak a használattal,
aminek két fő állapota különböztethető meg. Hétköznap
a sportolni vágyok használják. A multifunkciós csarnok
öltözői, pályái a földszinten találhatók, ez a rész külön
sportolói bejáraton közelíthető meg. A két sportpálya
közül a küzdőtér lelátóval is rendelkezik, ennek három
alsó sora mobil, így a megnövelt méretű küzdőtér keresztirányú osztásával három teljes értékű kosárlabda
pálya működhet párhuzamosan. A másik keresztirányú
csarnokrészbe került a lelátó nélküli bemelegítő pálya. A
multifunkciós csarnok alkalmas szinte az összes beltéri
labdajáték, a küzdősportok, asztalitenisz, vívás és szertorna művelésére, ezen túl rendezvények helyszínéül is
szolgálhat. A két pálya közötti kisebb tornaterem jógaórák vagy más kiscsoportos foglalkozások megtartására is alkalmas. A küzdőtéren a látszó szerkezetek ipari
hangulatot teremtenek, ez illik az épület sport-gépezetként megformált alapkarakteréhez.
A másik nagy épületegység, az uszoda és a wellnes
részleg ugyancsak a Fórumról közelíthető meg a sportolói bejáraton keresztül. A földszintre kerültek az öltözők, maga a medencetér az első emeleten van, egy 25
méteres úszómedencével és egy tanmedencével, de a
wellnest is innen lehet elérni. Belsőépítészetét egyszerűség és természetes anyagok használata uralja. Kétoldalt
hatalmas üveg függönyfalak biztosítják a természetes
megvilágítást. Az ablakok nagy felületen nyithatók, így
a szellőztetés természetes úton is megoldható.
Események alkalmával a nézőközönség a Fórumról
nyíló külön bejáraton át jut az épületbe, majd egy széles lépcsőn felsétálva a két részt összekötő hídon lévő,
hatalmas előcsarnokba ér. Az előcsarnokon keresztül
tud továbbhaladni az uszoda 200 fős, illetve a sprotcsarnok közel 1300 fős lelátójára. Ide került a büfé és a
vizesblokk, mindkét oldalon üvegfelületeken át a park
látványa teszi tágassá a térérzetet.
Néhány év múlva az épület a zöldhomlokzattal ténylegesen a park része lesz. A külső acél héj kinyíló-elágazó absztrakt formáinak ritmikus sorolása természeti
előképeket idéz fel. Történeti dimenziójában tekintve, a
farkasfoggá összeálló minta a 48-as zászlószegélyekkel
teremt kapcsolatot. A Pollack Mihály épületnél majd 200
évvel fiatalabb Sportközpont az elődökhöz méltó módon, fegyelmezetten és alázattal teljesít szolgálatot.

Flag on the Guard
Ludovika Sports Centre, Budapest
The new sports centre of the Hungarian National Public
Service University serves two main types of activities. The
first one includes sports that are directly associated with
trainings offered by the institute, and these are completed by activities assisting the economic self-sustaining of
the building. The main feature of this choice is of course
sport, but a certain part of the building can also be rented
for events as a venue. Orczy Garden, as one of the most
significant parks of Budapest is wedged into the fabric of
the city. Actually, the basic principle of the design of the
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sports centre is its relationship with the park. The eastern side of the building serves as
a spatial wall, which in turn invites citizens into the extensive gardens like a gate. In order
to serve such a wide variety of sports a complex functional and transport programme was
required, as the building has to function much in the same way as a machinery, peaceful
and tranquil on the outside, whilst providing undisturbed conditions for the simultaneous
activities going on inside. This kind of strictly organised order is a reaction to the neoclassicist style, well-disciplined spatial configuration of the Ludovika building, and the
forms included also follow the same principles. A simple prism form was used to house
the multifunctional sports hall andthe swimming-pool. The two main units are connected
with a covered-open space referred to by the designers as the Forum. The second facade
of the sports centre is actually a rust-free steel structure grid equipped with a steel net
to help plants creep onto the surface. In a few years’ time the vegetation shall serve as
a natural shading expanse.

——
Vezető építész // leading architect:

Skardelli György
– KÖZTI Zrt.

Építész munkatársak // fellow architects:

Farkas Dániel, Molnár Tibor,
Vannay Miklós, Kovács
Orsolya, Varga Éva Sára,
Vida Bálint – KÖZTI Zrt.
Belsőépítészet // interiors:

Czéh Judit – Szín-tér Bt.,
Kerecsényi Zsuzsa
– ARCH-DENT Bt.
Statika // structure:

Gurubi Imre, Becker Ádám
– KÖZTI Zrt., Dobráter Béla
– Produktív Plusz Kft,
Makrai Tamás – K+K Kft.
Gépészet // HVAC:

Lukács Tamás, Szakál
Szilárd, Réti János
– KÖZTI Zrt.
Elektromos tervezés // electrical engineering:

Kajtán László – KÖZTI Zrt.
automatika // automatization:

Harmath László – IQ-Kft.
Sporttechnológia // sports technology:

Judik Zoltán

Uszodatechnológia // pool technology:

Szebeni Gábor
– Víz x Víz 99 Kft.
Tájépítészet // landscape:

Balogh Péter István,
Hómann János – s73
Közmű // public utilities:

Szabó Csaba
– Mélyépterv Komplex Zrt.
Közlekedés // traffic:

Rhorer Ádám
– Közlekedés Kft.
Akusztika // acoustics:

Kotschy András – Kotschy
és Társai Kft.
——
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Kijelentő mód

Újpesti Új Vásárcsarnok és Kulturális Rendezvényközpont
—
építész architect: Bun Zoltán
—

szöveg text:

Molnár Szilvia

A közel 4 hektár alapterületű Szent István tér
korszerűsítésének igénye régi történet. Átépítésének első üteme, a Városháza és az
Egek Királynéja római katolikus templom környéke 2010-re el is készült, 2015-re a templom plébániaépületét is megújították (lásd MÉ
2015/4). Most nyárra felépült az Új Vásárcsarnok és Kulturális Rendezvényközpont (ÚVCs),
ami egy újabb etap lezárása; egyúttal a tér
rejtett lehetőségeinek feltárása, és a piacról is
képes új kijelentéseket tenni.
Templom, városháza, piac – városközpont szinte nincs
meg e klasszikus triász nélkül. Viszonyítási pontok önállóan is, az egymást követő korszakokban pedig együttesük az adott közösség lehetőségeit, akaratát, állapotát reprezentálja. Ebben a megközelítésben az újpesti
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fotók photos:

Hajdú József
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Szent István tér a múltat ápoló (értsd: régi templomát,
városházáját renováló) közösség képét mutatta. Szervezetlen piacának építményei valamikor a ’70-es években
létesültek, és úgy-ahogy megtartották a 19. századtól
megörökölt funkciót: fedelet biztosítottak a kereskedelemhez, semmi több. A templom, a városháza és a piacépítmények finom fizikai és szociális kapcsolatainak,
ami az itáliai piazzáknál a mai napig érzékelhető, itt jó
ideje nyoma sem volt. Ráadásul ez a piac tulajdonképpen láthatatlan volt: a felszíni parkolás, szállítmányozás
szabályozatlansága miatt parkoló autók gyűrűje vette
szinte teljesen körül az építményeket, a kívülálló a főbejáratot sem találta meg.
Kiviláglott, hogy pusztán épületrekonstrukciók, új
tömbök építése ezen a helyen nem elegendő: a teret
mint a szakralitás, közösség és kereskedelem sajátos
szövetét egy átfogó városfejlesztési koncepció kereté-
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ben érdemes és kell kezelni. A bevezetőben említett első ütem a fejlesztés irányát
határozta meg, majd az ÚVCs felépítése ezt a szövetet szőtte szinte teljesen újra.
Amikor ezeket a sorokat írom, még állnak a régi piacépítmények, hamarosan elbontják
őket – az új épület megnyitásáig biztosítani kellett a piac zavartalan működését, az
ÚVCs épület látványa, illetve hatása a teljes térre így is átélhető.
Bun Zoltán építész és munkatársai tervének meghatározó mozzanata volt, hogy
a Templom utca vonalában, a Szent István tér nyugati szakaszán, a régi piac mögött
megszüntették az autóforgalmat, egységet teremtettek a leendő térrel. A nyugati térfalat az új tömb alkotja, a korábbi útpálya helyén az épület előtere található, az új épület
szervezés- és működéstechnikai rendszerét is ezzel a „teresítéssel” alapozták meg. A
korábbi útszakasz vonalában, fedett rámpás megközelítéssel az épület alatt közparkolók kaptak helyet, a szállítmányozás részére pedig rakodószintet terveztek, 120 személygépkocsi- és 15 technológiai feltöltőállással. Innen közösségi felvonók, valamint
az egyes árucsoportoknak megfelelő teherliftek indulnak a felső szintekre, emellett öt
(kettő vendégforgalmi) lépcsőház teremt függőleges kapcsolatot a felső épületrészek
között. Az átmenő autóforgalom megszüntetése a felszínen nem csak a közvetlen környezetet érintette, a rámpa területéről minden közművet át kellett helyezni; a régi piac
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épülete alatt (a piac működése mellett) úgy 100 méteren
metrófúrással kellett átvezetni a csatornát.
Azzal, hogy a logisztika hangsúlyos fejezetei a
térszint alá kerültek, az épület a földszinttől a rendezvénytér külső tetőkertjéig az embereké, az áruké,
az élményeké lehetett. Ez a tiszta, világos térkapcsolatokkal, látható szerkezetekkel (monokróm betonstruktúrák, acélszerkezetek, trapézlemezek, üveg) megépített, transzparens ház két részből áll. A déli részt
a galériával osztott, nagyjából 170 árusító asztallal és
50 árudaegységgel működő piaccsarnok foglalja el, az
északit a csarnok felől is megközelíthető, az emeleteket
elfoglaló rendezvényközponti szárny. A „két funkció egy
tető alatt” gondolat gazdasági aspektusból az épület
kiegyensúlyozott működését biztosítja, az integráció pedig a Szent István tér, mint rendezvénytér aktív részéve
teszi az épületet, és új jelentést társít a piac műfajhoz,
miközben a régi értelmezéseket sem hagyja el.
A hátrahúzott épülettömb előtt kinyílik a tér, az épület enteriőrjeinek arányrendszere. A piaccsarnok és a
rendezvénytér eltérő osztású üveghomlokzata, a főhomlokzati panorámalift-blokk mind olyan elemek, amik által
az épület belső tere egybekapcsolódik, „egybefolyik” a
külső, városi térrel. Együtt él az eseményekkel, napszakokkal és megfelel a korszerű technológiai elvárásoknak. Ezt szolgálja este, a bezárt piaccsarnok kazettás
mennyezetén a színes világítás derengése, illetve a panorámalift világító kabinjai, valamint esti előadás idején
a lobby ferde, látszóbeton födémje alá függesztett világítótestek fényei. De ezt segíti napközben az automata
árnyékolórendszer, és a Káposztásmegyeri lakótelepről
érkező csatornából szennyvízhő-hasznosítással megújuló hőenergiát nyert távhőrendszer is.
A piac, aminek belsőtér-szervezési logikája sok ponton az ismert formulát követi – például esetünkben a
húsárukat a galérián lehet vásárolni, ez vonzóvá teszi
a mindig hendikepes galériaszintet −, egyszerre tűnik
szabadplaccosnak és zárt, nagy hagyományokkal rendelkező vásárcsarnoknak. Ám mégsem ez, és mégsem
az. Karaktere, anyaghasználati sajátosságai miatt az
előbbihez túl lehatárolt, az utóbbihoz túl áttetsző. Dinamikus építészeti tömbje illeszkedik a zárt, kisvárosi jellegű struktúrába: párkánymagassága az oldalsó utcákban
és a tömb belsejében a szomszéd házakhoz igazodik.
A piaccsarnok és felette a rendezvénytér külső tetőkerti
szintje a nyeregtetős társasházak ereszmagasságát követi, a szélesebbre szabályozott Károlyi utca felé pedig
magasabb a homlokzat. Mindeközben a rendezvénytér
három szint magasságú lobbyjából az első, az építész
által piano nobilének nevezett szintről a Szent István
tér felé a készülő promenáddal kapcsolódik az épület,
vagyis e ponton tagadja a környező, zárt struktúrát,
amihez egyébként illeszkedik. Csupa izgalmas kijelentés ez az épület, reméljük, még hallunk róla, optimista
híreket, amik arról szólnak, hogy belakják, hogy például a multifunkciós színház- és koncertterem beváltja a
hozzá fűzött, profitorientált reményeket, ekként a ház
gondozott lesz. Nem úgy, mint a Ferencz István-féle,
pusztulni hagyott, majd idén bezárt Ady Endre Művelődési Ház (1986), aminek kulturális szerepét egyébként
az új rendezvényközpont részben átvenni hivatott.
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Generáltervező // general design:

Firka Építész Stúdió Kft.
Vezető tervező // leading architect:

Bun Zoltán

Építészek // architects:

Balogh Boglárka,
Dobos Zsolt, Erdélyi
Róbert, Konrád József,
Kovács Veronika, Palásti
Ildikó, Schöff Gergely,
Sümeghy Áron
Tartószerkezet // structure:

Markovits Péter, Richter
János, Szecsey Márton
– MTM Tanácsadó Mérnökiroda Kft., Ament András
– AA4 Mérnökiroda Kft.,
Hatolkay Márta, Romits
Gábor – RHK Kft.
Épületszerkezet // framework:

Takács Balázs, Szutor
Tamás – FRT Raszter Kft.
Épületgépészet // HVAC:

Pavlics Károly
– PPR Plan Kft.
Épületvillamosság // electrical engineerig:

Kósa László, Ulrich Norbert;
Rajkai Ferenc, Szalai Viktor
– Hungaroproject Mérnökiroda Kft., Borsányi
Károly; Harmath László
– IQ Kft., Bogárdi Mátyás
– All light Kft.
Közmű // public utilities:

Hobl Géza – KÖZMŰTERV
2006 Kft., Hanczár Zsolt
– KÉSZ Kft., Molnár Attila,
Suba Gábor – TETRA COM Kft.,
Antal Zoltán – Vialux Kft.
Közlekedés // traffic:

Bagi Gellért – CIVIL-PLAN Kft.
Környezetrendezés // environment:

Kaposi Nóra, Sándor
Tamás, Varga István
– S-Tér Kft.
Tűzvédelem // fire protection:

Venczel Sándor†
– Tűz-Ért-Ő Bt.

Piac- és konyhatechnológia //
market and kitchen technology:

Kuruczné Szabolcs Gizella
– Design Stúdió Kft.
Akusztika, audiovizuális rendszerek //
acoustics, audiovisual system:

Kotschy András
– Kotschy és társai Kft.
Színháztechnológia // scene technology:

Strack Lőrinc†
– Kotschy és társai Kft.
Vízgépészet // water mechanics:

Szűcs Sándor, Zöllei András
– Ganz Hydro Kft.
Világítástechnika // light technology:

Balogh András Miklós,
Baktai Gábor, Haász Ferenc
– madebylight
Arculat és marketing // image design, marketing:

Indicative Mood
New Market Hall and Cultural Centre, Újpest
Church, city hall, market place – the centre of a city can
hardly do without these classic facilities. They are also
independent points of reference that come together to
represent the community’s potentials, intentions and conditions. In this approach, St Stephen’s Square in Újpest
reflected the image of a community fostering the past.
However, it turned out that purely the building reconstructions and the construction of new blocks are not
enough here: the square is worth and has to be treated
as a sacred site, a unique fabric of community and commerce within the framework of a comprehensive urban
development concept. Zoltán Bun architect and his fellows worked out a scheme defined by the banning of
motor traffic behind the old market place so as to inte-
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grate it with the square. By moving the most significant
components of logistics beneath the site level, they let
the building to be possessed by people, commodities
and experiences from the ground floor to the exterior roof
garden of the events zone. This transparent house featuring clear and light spatial relations, visible structures
(monochrome concrete and steel structures, trapezoid
sheets and glass) comprises two parts. The southern
half is divided by a gallery, and contains the market hall
with appr. 170 stands for sales and 60 commodity units,
whilst the northern is the events centre taking up the upper floors also approachable from the hall. The concept
of housing „two functions beneath one roof” guarantees
an economically well-balanced operation for the building,
whilst integration makes it an active part of St Stephen’s
Square as a site for events, and it also associates the
genre of a market with new meanings without stripping it
of former interpretations.

Grafcom Media Kft.
Megrendelő // client:

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.
Projektmenedzsment // project management:

Péhl Gábor, Hidas Zsuzsa,
Járosi Tamás – Újpesti Piac
és Vásárcsarnok Kft.
Generálkivitelezők // main contractors:

Hídépítő-Soletanche
Bachy Mélyalapozó Kft.,
Kalotherm Építőipari Zrt.,
Thermowatt Energetikai
és Építőipari Kft., B Build &
Trade Kft.
——
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Az elvetett mag

Evangélikus kápolna, Pestszentimre
—
építész architect: Krizsán András
—

szöveg text:

Maczkó Erzsébet

„Jézus mondja: Ha a búzaszem nem esik a földbe, és
nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros
termést hoz.”
(Jn 12,24)

A templomépítés terve először 1930-ban, az
ágostai hitvallás négyszázadik évfordulóján
merült fel Sokoray Károly lelkész és Fritsch
Ottó felügyelő szolgálati idejében. Az egyházközség telket is kapott az önkormányzattól, de a háború miatt meghiúsult az építés.
Így a pestszentimrei evangélikusok 85 éven
át a református templomban tartották istentiszteleteiket.
régi-új magyar építőművészet

fotók photos:

Bujnovszky Tamás

Amikor 2007-ben a pestszentlőrinci evangélikus templomban újra felmerült a pestszent-imrei kápolna építésének gondolata, az evangélikus gyülekezet tagjai imádkozni
és dolgozni kezdtek a felépítéséért. 2015-ben a presbitérium úgy döntött, hogy állami,
önkormányzati és egyházi támogatással, valamint a gyülekezet áldozatvállalásával felépíti a Kastélydombi evangélikus kápolnát. Az építkezéshez több helyszín is felmerült,
míg végül a gyülekezet megvásárolt egy kedvező fekvésű nagy telket Pestszentimre főutcáján, a Nemes utca és István utca sarkán, rajta egy 60-as években épült sátortetős
családi házzal. Döntésüket az is befolyásolta, hogy a már meglévő épület alkalmas volt
a parókia kialakítására. A telek különösen kedvező adottsága, hogy a Nemes utcában
sorakoznak a különböző felekezetek templomai. Viszont kötöttséget jelentett a vegyes
beépítésű, kertes, családi házas övezet, a különböző minőségű lakóépületekkel. A
tervezést a meglévő lakóépület és a szigorú beépítési kötöttségek nehezítették.
A Luther-kápolna és a hozzá kapcsolódó gyülekezeti helyiség épületének tervezésével 2015-ben Krizsán András építészt, a Magyarországi Evangélikus Egyház Építész
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Bizottságának alelnökét bízták meg. Az tervező koncepciója az volt, hogy az ingatlant kiemelje a családi házas
övezetből és megteremtse azt a szakralitást, amelyet a
kápolna megkíván, ezért az épület tömegét befordította
a telekhatár egyik végébe, hogy minél jobban elhatárolja
a szomszéd telektől. Az alacsonyabb gyülekezeti termet
pedig L alakban befordította a másik telekszomszéd
felől, hogy látványában kapcsolódjon a már meglévő
parókia épületéhez.
A kápolna alapkoncepciója a magtár, amelyet a protestáns lelkivilághoz közel álló, puritán formák jellemeznek. Az egyszerű forma azonban maximálisan megfelel
a funkciónak, és nemcsak liturgikus, hanem közösségi
térrel is szolgálja a gyülekezetet. A két szint magas ká-

téma // theme

polna és a földszintes gyülekezeti terem lehatárolja az ingatlant a többi telektől, így
egy védett, a sarok irányába néző belső udvart sikerült kialakítani. Az udvar intimitását
az is segíti, hogy az utcai fronton viszonylag magas látszóbeton pillérsoros kerítés
épült. A kert sarkában, a két utca találkozásánál pedig kis haranglábat helyeztek el,
így bekapcsolódik a főutca többi szakrális épületének sorába és mindkét utca felől jól
látható. A környező épületekhez illeszkedést a tervező azzal érte el, hogy a kápolnaépület tömegét az utcai homlokzat irányába, ferde nyeregtetős ék alakú bemetszéssel
oromfalassá tette, amely a hátsó kert irányába elfogy, és itt a karzat miatt két szint
magassá tud válni, így jól illeszkedik a környező családi házakhoz. Az épület tömege
a ferde levágással kifejezetten könnyednek hat.
A kápolna belseje egy látványos, nagy belmagasságú tér, amely teljes mértékben kielégíti a szakrális funkciót. A mennyezetéről háromszög alakban LED-lámpák
függnek, a szög az oltár irányába mutat, különleges hangulatot teremtve és többféle
asszociációt kínálva a térben lévőknek. A külső homlokzatra szálcement lapburkolat
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került, amely középület jelleget ad az önmagában nem
túl nagyméretű kápolnának. A kápolna kapuja a védett
belső udvarra nyílik, így az istentisztelet után a gyülekezet tagjai együtt maradhatnak beszélgetni. Az udvart
más közösségi alkalmakra is szívesen használják.
2017-ben, a reformáció ötszázadik évfordulójának
évében megvalósulhatott a gyülekezet szándéka, és
Krizsán András tervei alapján, fölépült a kastélydombi
Luther-kápolna. A templom „magvető” harangja Gombos Miklós harangöntő mester öntödéjében készült
2017-ben. A magtárat formázó kápolnát 2018. április
14-én Gáncs Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület
püspöke szentelte fel.

Sown Seed
Luther Chapel, Pestszentimre
In 2007, when the idea to construct the chapel in Pestszentimre was reborn in the Parish church, the members
of the congregation started to pray and work for its construction. In a few years’ time, in 2015 the presbytery
decided to build the Lutheran chapel on the hill named
Kastélydomb with support from the state, the local government and the church, as well as the sacrifices of the
congregation. András Krizsán architect, also the vicechairman of the Hungarian Evangelical Church’s Archi-
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tectural Committee was commissioned to design it. The basic concept of the Luther
chapel was the granary, which is characterized by pure and simple forms familiar and
akin to the Protestant soul. However, these simple forms ambition to maximally meet the
functions, and to serve the congregation with both a liturgical and communal space. The
scheme by András Krizsán removes the real estate from the residential area of detached
family houses and creates the sacredness, which is required by the chapel: its mass was
turned into one end of the site border, so as to separate it from the neighbouring plot
as much as possible. The lower congregation hall was turned inward in an L shape from
the other neighbour’s direction, so that it connects visually with the existing building of
the vicarage. The intimacy of the yard enhances by the relatively tall fence of pillars built
on the street front from exposed concrete. In the corner of the garden, at the junction
of two streets a small belfry was placed which is thus integrated into the row of sacred
buildings in the main streets and is visible from both streets.
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——
Építész // architect:

Krizsán András
Építész munkatársak // fellow architects:

Tömpe Zoltán, Szabó Lajos,
Krizsán Gergely
Szerkezettervező // framework:

Dudinszky Orsolya
– FD Terv Kft.
Belsőépítészet // interiors:

Baló Dániel, Szűts Nóra
Statika // structure:

Medek Ákos
– Medek Iroda Kft.
Épületgépészet // HVAC:

Rosza Csaba – Pumpero Bt.
Elektromos trevezés // electrical engineering:

Paizs István – Pivillterv Bt.
Kertterv // gardening:

Varga Dániel

Akusztika // acoustics:

Bite Pálné – Vibrocomp Kft.
Megbízó // client:

Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség,
Győri Gábor esperes
Kivitelező // main contractor:

Lőrinci Építő és
Fővállalkozó Kft
——
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Hiánypótló épület

Zsidó Kiválóságok Háza, Balatonfüred
—
építészek architects: Sugár Péter, Varga Piroska
—
Balatonfüreden, Ófalu városrészben a BajcsyZsilinszky úton haladva egy józan egyszerűségről árulkodó régi-új épületegyüttesre lehetünk figyelmesek. A telekhatáron álló kő kerítésfal mögött archetipikus épülettömeg jelenik
meg, fehérre vakolt falak, égetett cserépfedésű nyeregtető, a keleti oromzatán pedig szakrális jelentéstartalmú elemek: félköríves záródású ablak és nyugati oromzatának csúcsán a
tízparancsolat kőtáblái.
Az öreg ház keleti végében, annak szuveneritását tiszteletben tartva, egy alig érzékelhető üvegből készült
nyaktaggal csatlakozva, néhány méterre áll a homogén
kubusként megfogalmazott, antracit színű korcolt fémlemezzel burkolt új közösségi és interaktív kiállító épület.
A markánsan eltérő karakterű megjelenés, valamint a
kompozíció egyszerűsége tudatos tervezői döntés következményei. A koherens egészen belül minden építészeti komponens megjelenése tiszta; egy-egy önálló
egység homogén anyaghasználatra törekszik.
A ház napjaink modernizmusának jellegzetes példája; nincs külső maszkja, mely elfedné a rendeltetését, a
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szöveg text:

Kiss Tamás

fotók photos:

Bujnovszky Tamás

homlokzat őszinte lenyomata a belső funkcióknak. Közösségi funkciókat ellátó földszintje nagy transzparens üvegfelületeivel nyitottságot sugall a kültér felé. E gesztust az
emelet introvertáltsága ellenpontozza; a belső tér high-tech világa kívülről elzárkózik, s
a teljes kubus felső része néhány helyen felhasított „fekete dobozként” jelentkezik.
Az együttes az új épület bejárata felől közelíthető meg. A nyugati irányból üvegfallal
határolt, természetes fényben úszó belső tér könnyed, szabadon áttekinthető. A ház
hossztengelyével párhuzamosan, a keleti telekhatár mentén helyezkedik el a közlekedő
rendszer. Ezzel szemben, a zsinagóga keleti végfala mentén lévő légies üveg nyaktagban kaptak helyet az üzemeltetéshez szükséges adminisztrációs pultok, illetve a tér
közepén – az interaktív kiállítótér első elemeiként – változó magasságú érintőképernyős
kubusok állnak a látogatók személyre szabott kiállítási anyagának összeállításához. Az
alaprajz déli végében közvetlen kertkapcsolattal rendelkező kávézó tér található, amely
összenyitható a kerti terasszal.
Az emelet egyetlen, összefüggő kiállítótér, benne elszórtan türkiz színű interaktív digitális paravánok helyezkednek el. Kifejezetten innovatív a kiállítás koncepciója,
amelyben egy szabadon választott digitális paravánon a zsidó származású kiválóságok
munkásságát tekintheti meg a látogató.
A komplex, átgondolt tervezési folyamat eredményképpen építészet, belsőépítészet és épületgrafika kéz a kézben járnak. A belső tereknek a külső épületkarakterhez
illeszkedő, és a ház rendeltetéséhez mérten kellően komoly hangvételű, alapvetően
szürke árnyalatú színvilágát a bútorok és épületgrafika játékos, fiatalos lendületet adó
sárga és türkizkék árnyalatai oldják. A lépcsők mentén látható színes grafikák szisztematikusan megtervezett színes háromszögek játékából rajzolódnak ki. E koncepcióban
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a háromszög, mint alapvető síkgeometriai elem, a Dávid-csillag szétbontásából nyert grafikai asszociáció. A
pincében található vizesblokk és a múzeumpedagógiai
terem belsőépítészete e remekül eltalált épületgrafikai
világgal tart összhangot.
Az egykori zsinagóga elpusztult belső terének helyreállítása hiteles adatok híján nem volt lehetséges,
ugyanakkor jelen állapotában is figyelemre méltó a tér
hatása. A fiókos dongaboltozattal fedett tér reprezentatív hatása fehérre festett, lecsupaszított, steril állapotában is szakrális atmoszférát kelt. Ezt az érzést erősíti
a Pestről származó restaurált frigyszekrény, mely a valamikori tóraszekrény helyén, a jelenlegi bejárat előtere
mentén áll. A padlót borító vörös égetett burkolólapok
árnyalatai a korábbi építési periódusok 15–16., illetve
18–19. századi falmaradványainak kontúrjait mutatják,
ezzel képviselve azt a korszakokat is, amikor az épület
a katolikus illetve református felekezetekhez tartozott.
Annál is inkább fontos ez, mivel az eredeti tervezői gondolat szerint a régi épület egyúttal ökumenikus tér is. E
gondolatnak erősítéséül, Sugár Péter építész elképzelése szerint a tóraszekrényen túl valamennyi, a helyszínen
egykor hitéletet folytató felekezet egy szimbolikus, szak-
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——
Generál tervező // general design:

Radius B+S Kft. (Sugár Péter)
és Grafit Műterem Kft.
(Varga Piroska)
Felelős tervező // leading architect:

Sugár Péter

Belsőépítészet // interiors:

Varga Piroska

Építész tervezők / architects:

Kara László (engedélyezési
terv), Balázs Marcell, Varga
Piroska (kiviteli terv)
Építész munkatársak // fellow architects:

Boda Judit, Lamann Mónika,
Pentaller Dorottya, Szilágyi
Éva (kiviteli terv), Fekete
Ivett (belőépítész terv)
Régészet // archaeology:

Dr. László Csaba, Nagy
Szabolcs Balázs
Művészettörténet // art history:

Tóth Györgyi

Épületszerkezettan // framework:

Czégeni Csaba
Statika // structure:

D. Nagy András, Tóth Zsolt
Elektromos tervező // electrical engineering:

Handó József
Épületgépészet // HVAC:

Oltvai András
Kerttervező // gardening:

Wallner Krisztina
Tűzvédelem // fire protection:

Brindzik Orsolya

Akusztika és környezetvédelem //
acoustics and environment:

Józsa Gusztáv

Grafika // graphic design:

Varga Piroska, Rivó Hedvig
Generálkivitelező // main contractor:

Gótika Építőipari Kft.
Megbízó // client:

Balatonfüred város Önkormányzata, Dr. Bóka István
polgármester
Megbízó // client (belsőépítészeti terv):

Magyar Zsidó Kulturális
Egyesület (MAZSIKE)
Ötletgazda, koncepció, digitális tartalomfejlesztés // concept, digital content:

Dr. Olti Ferenc
——

rális tárgyon keresztül képviseltethető volna az egykori
templomtérben.
A bútorozás célszerűen funkcionális: a közösségi,
netán vallási célú rendezvények során használt, egymásba csúsztatható székek és a szétszerelhető előadói
dobogó a használat függvényében a nyugati falnál található fehér tárolóban helyezhetők el.
A balatonfüredi egykori zsinagóga viharos és olykor
méltatlan történetének egy jelentős állomásán vagyunk.
Felújításával és bővítésével Ófalu városrész hiánypótló
épületet kapott – és kapott vissza –, napjaink kulturális
életében széleskörű lehetőségek előtt nyílt kapu, amellyel
egyidejűleg optimista, tanító célzatú és korszerű kiállítási
móddal emlékezik meg a zsidóságot ért vészterhes történelmi időszak tragikus következményeiről. Mindez olyan
építészeti keretet kapott, ahol a múlt és jelen nem konkurensei egymásnak: higgadt megjelenésükkel kiegészítik
egymást, az új méltó utódául szolgál az idősnek. Nyugati irányból szemlélve a két ház olyan, mint két generáció egy-egy tagja: az egykori zsinagóga méltóságteljes
architektúrája mögött előbukkan az új ház tömege, s a
háttérből éberen őrködik elődje sorsa felett, hogy annak
helyreállított tekintélyén csorba ismét ne eshessen.
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A Stop-Gap Building
The House of Jewish Excellences, Balatonfüred
In Balatonfüred, more precisely in the district named Ófalu there is an old-new building
standing in Bajcsy-Zsilinszky Road that reflects rational simplicity. Behind the stone fence
there is an archetypal building mass with white plastered walls, a pitched roof with fired
tiles, and motifs on the eastern gable with sacred symbolic meanings: a window ending
in a semi-circular arch and the stona tablets of the ten commandments at the top of the
western gable. At the eastern end of the old structure, respecting the sovereignity of it,
a hardly visible glass neck connects it to the new communal building also housing an
interactive exhibition. This homogeneous cube clad in anthracite coloured metal sheets
stand only a few meters away from the old one. The strikingly different, characteristic
appearance and the simplicity of the composition are results of deliberate choices of the
designer architect. Within the coherent whole every architectural component appears
as clean: each is an independent unit with materials homogeneously used. Because
of the lack of authentic data, it was impossible to restore the destroyed interior of the
former synagogue. However, even in its present-day conditions the space has remarkable effects. Covered with a barrel vault, the interior creates a sacred atmosphere with
its representative appearance resulting from white paint, sterile conditions stripped of
every superfluous flourish.
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Gondolatokból épített palota
A 70-es évek elején Szentkirályi Zoltán terepmunkából álló felmérésre hívta diákjait. Inkább állapotjelentés volt a cél, mint kutatás. Nekem
Tarpa faragott tornácai, Dabas kúriái, Nagybajom és Balatonfüred református temetői jutottak. Utóbbi és a szomszéd zsidó temető szép
faragású klasszicista sírkövei a reformkori füredi polgár aranykorának tanúi voltak. Voltak, múlt időben, mert akkor a Balaton-felvidék új
építkezői előbb csak a kerítés, majd a sírok köveit is új házaik betonalapjaiba „úsztatták”. Megrázott, így rajzi anyagomhoz szöveget is tettem, beszámolót az Országos Műemléki Felügyelőségnek. Ez év elején az Utóiratba írt Enigma-recenziómban (lásd MÉ 2018/ 2) kiemeltem,
hogy Kós Károly 1922-ben beszámolt az elődintézménynek Náznánfalva 1747-es fa zsinagóga romló állagáról, hivatali segítséget sürgetve.
Késve kapott egy semmitmondó választ. Nekem már ilyen se jött.
Füred fénykorában, a 19. század közepén a város 150 fős zsidósága megvette a 13. századi alapokra épített, 18. századi, kora barokk, kinőtt,
illetve elhagyott református templomot, ebben alakította ki a zsinagógáját. A zsidók száma a holokauszt után 15 főre apadt, a zsinagógát
fenntartani nem tudták, a 60-as években eladták. A középkori eredetű templomban hajógyári garázs, majd raktár működött.
Előző számunkban példaként mutattuk be a Peter Behrens tervezte zsolnai zsinagóga civil kezdeményezéssel megvalósított újjászületését.
Most magyar példa következik: a füredi zsinagóga az utolsó még itteni születésű és itt élő zsidó, Olti Ferenc civil kezdeményezésére, márciustól a városi intézményként felújítva, múzeumként, közösségi térként nyitotta ki kapuit. A múzeumrész Olti Ferenc informatikai szakember
ideája szerint 35 érintőképernyős terminállal üzemel, ahol a látogatók 130 zsidó származású tudós biográfiáját és tudományos eredményeit
ismerhetik meg három nyelven, részben játékosan interaktív módon. Ez a funkció a régi ház mellett kontrapontos kompozíciós elemként kapott
helyett. Az öreg zsinagóga terében jelenleg nincs hitélet, de van egy régi tóraszekrény, amely szimbolikus tárgy. Az erzsébetvárosi zsinagógából származik, ahol a rendszerváltás környékén első otthonára talált a ma virágzó MAZSIKE, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület.
Időközben szintén civil kezdeményezésre Budapesten megépült a Lauder iskola – igaz, nem a pályázatot nyert Sugár Péter tervei szerint. De
Sugár Péternek most Olti Ferenccel sikerült végigvinnie a füredi projektet. A 300 milliós beruházás gazdája Balatonfüred, 200 millió Ft-ot a
Norvég Alap pályázatán nyert el, 38 milliót a Miniszterelnökség adott. Olti Ferenc, aki máig a MAZSIKE elnökségi tagja, sok zsidó közösségi
projekt aktivistája a Szombat c. lap interjújában Bóka István polgármestert nevezte meg a terv legfontosabb partnereként. A ház falán a tudósokról így szól az emléktábla: „…Ők azonban megmenekültek, és az Élet szavával válaszoltak a sötétség szavára. Gondolatokból építettek
palotát, ez a palota az otthonunk…”
Szegő György
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Gyülekezet szentelte hely

Református templom és gyülekezeti
központ a Svábhegyen
—
építészek architects: Szécsi Zoltán, Ónodi Szabó Lajos
—
Húsz év elég hosszú idő egy ember életében.
Egy húsz év előtti terv megvalósulása – az építő közösség és alkotó számára természetes
örömön túl – kihívás az építésznek, szembesítés húsz évvel korábbi gondolataival. Valami
ilyesmi történhet most Szécsi Zoltán és Ónodi
Szabó Lajos építészekkel. Elkészül végre közös munkájuk; a svábhegyi református templom és parókia.
Az együttgondolkodás, tervezés 1997-ben kezdődött, a
kiviteli tervek 2001 végére készültek el. Ezt követte az
építés éveken át tartó, hosszú szünetekkel megszakított
folyamata, melynek – sok más közbenső után – ünnepi, fontos állomása volt a templomtorony 2015 tavaszi
elkészülte. 1,2 Most, 2018 nyarán pedig végre összeáll
az épületegyüttes, egy egész jön létre. Így – a parókia
megépítésének aktualitásán túl tekintve – erre az egészre érdemes tekinteni.
Az építészeken túl még fontosabb az alkalom maga
a svábhegyi református gyülekezet számára, hiszen a
közösség életében a várakozás mintegy 100 évre nyúlt.
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szöveg text:

Bartók István

fotók photos:

Hajdú József

Bármely közösségi építés, de különösen egy templomépítés szereplőinek mindig felelőssége, hogy önmagukon túllépve, személyes vágyakon, ízlésen, téves ideológián, divaton, felülemelkedve határozzanak meg programot, elvárást, hozzanak létre teret, formát.
A 20. század végén úgy tűnt, és a 21. század elején talán még inkább úgy tűnik, hogy
a templom már nem az Isten háza, hanem a közösségé. „Református felfogás szerint a
templom nem olyan értelemben szent hely, ahol a relikviákat őrzik, vagy ahol Isten valóságosan lakik. A református templomot maga a gyülekezet szenteli meg.”3 A gyülekezet
az Úr házának népe, nem önmagáért, hanem az Úr asztala körül gyűlik össze. Ugyanígy
mindig a templom köré, annak koordinátarendszerébe szerveződik a történeti monostorok, kolostorok épületegyüttese. Így ma is egy – bármilyen felekezetű – gyülekezeti
központ meghatározó elemének a templomnak, imaháznak stb. kell lennie. Egyértelműen,
mindannyiunk számára érzékelhetően, magyarázatok nélkül. Egyrészt helytől, terepadottságoktól és telekviszonyoktól, másrészt felszínes formai megfelelésektől függetlenül.
Lehet, hogy a valóság, a magunk valósága ennél földhözragadtabb, ezért küzdelmesebb. Ezt éljük mindannyian, ez olvasható le a svábhegyi épületről is. Erős benne
mindaz, ami az egység felé mutat: a helyenként tetten érhető tömbszerűség, a hengeres
tömeg dominanciája, a (majdnem) homogén anyaghasználat. Kérdéses minden, ami a
töredezettség felé visz, ami formai utalásként, spekulatív módon rakódik rá. Szép a
kifelé alapvetően zártságot sugárzó összefogottság, a két épület és nagy tölgyfa által
meghatározott udvar, mint a bejárat helye. Az érkezőt a torony és a gyülekezeti terek
szabdalt nyeregtetőstömege fogadja és rejti a hátrahúzott templomteret, talán emlékezésként a gyülekezet múltjára, a magánvillákban berendezett imatermekben töltött
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évtizedekre, talán távolabbi történelmi utalásként a II.
József-féle türelmi rendelet előtti időkre, amikor a protestáns templomnak, imaháznak rejtve, nagyobb hangsúly
nélkül kellett megépülnie. A sarokra kitett, és így a hengeres templomtesttől elhúzott torony ugyanakkor erős
hangsúlyt képez, mégis bejáratot jelöl, egy másik kor
hagyományát követve. A számomra kedvesebb északi
homlokzaton már jól olvasható a templom térrendszere.
A templom térszervezésében a centrális és hosszházas szerkesztés áthatásaként a hengeres tér két kisebb
és eltérő belmagasságú keresztszárral egészül ki. A református liturgikus elvárásnak megfelelő centrális elrendezés érdekes továbbgondolása jön létre. Az alaprajzi
helyzetükben egyenlő súlyú keleti és déli keresztszárak
metszete azonban merőben eltérő. A keleti oldalon a tér
fél szint eltolásból következő nagyobb belmagassága és
ezt kihasználó lépcsőzetes elrendezése funkcionális értelemben bizonyára jó lehetőség, mintegy a protestáns
templomkarzatok modern átirata, összességében mégis
a tér kiegyensúlyozottsága ellen hat, feszültséget okoz.
A kilencvenes évek végén készült terv természetesen korára jellemző eszközöket, gesztusokat használ,
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melyek mai kritikus szemmel nézve túlságosan didaktikusak. A homlokzati részletek
bőbeszédűségéhez képest érthetőbbek, szerethetőbbek az erős téglaarchitektúrába
belesimuló, spontán díszítőkedv megnyilvánulásai. A parókia elkészültével most jött
létre a tervezők eredeti beépítési, térszervezési elképzelése. Az építtetői igények időközbeni módosulásának megfelelően, az áttervezés nyomán a parókia tisztán lakó
funkciójúvá vált. Figyelemre méltó, hogy egyrészt az igények, másrészt a peremfeltételek, előírások stb. változása ellenére koherens épületegyüttes jött létre. A lépték és
a látszó téglaarchitektúra dominanciája elegendő kohéziónak tűnik. Kissé távolabbról
nézve a parókia jól egészíti ki a templom-gyülekezeti ház tömegét. Közelebbről, az
udvarról tekintve már komoly kétszintes épülettömeggé, így túlzóvá válik szemben a
templom-gyülekezeti ház az északi oldalon földszintessé leépülő tömbjével. Anyaghasználatában, részleteiben kisebb módosulásokkal bár, de a korábbit követi. Ennek
leginkább elgondolkodtató eredménye a parókia bejáratának az amúgy természetesen
megjelenő tornácot megszakító túlzott kőkeretes hangsúlya.
Szécsi Zoltán és Ónodi Szabó Lajos munkájával a a Svábhegyi Református Egyházközségnek a hitéleti és közösségi tevékenységeknek teret adó otthona, egyben hazai
protestáns templomépítészetünk téri és formai megújításának – korának lenyomatát is
magán viselő – figyelemre méltó kísérlete jött létre
——

1

2
3

Katona Vilmos: A dream fulfilled: Svábhegy Reformed church, Budapest, Hungary by Zoltán Szécsi /
Egy álom beteljesül: Református templom a budai Svábhegyen. http://www.academia.edu/27003075/A
Szécsi, Zoltán: Identitás – a svábhegyi református templom. Építészfórum, 2015. augusztus 7.
Lőrincz Zoltán: A protestáns templomépítészet kérdései. in „Ne hagyjátok a templomot…”
Új református templomok 1990–1999, Kálvin kiadó, Budapest, 2000.
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Vezető építészek // leading architects:

Szécsi Zoltán,
Ónodi Szabó Lajos

Építész munkatársak // fellow architects:

Jakus Péter, Sámsondi Kis
Gergely, Fáy Piros,
Csibi Zoltán (2001);
Szák-Kocsis Ákos,
Tóth Gergely (2014)
Tartószerkezetek // structures:

Szabó Imre, Pap Ferenc
Épületvillamosság // electrical engoneering:

Makó Jánosné
Épületgépészet // HVAC:

Zsoldos Géza, Vincze Gábor
Kerttervezés // garden design:

Sylvester Edina,
Neogrády Judit
Úttervező // roads:

Horváth Zoltán
Belső bútorok // interiors:

Mikus Lilla

Generálkivitelező // main contractor:

Poncz Kft., TÉR Kft.
Mozaik Kft.
Megbízó // client:

Budahegyvidéki Református Egyházközség,
Szabó István püspök (2001);
Svábhegyi Református
Gyülekezet, Berta Zsolt
lelkipásztor (2014)
——

A Site Consecrated by the Congregation
Calvinist Church and Congregation Centre
on Svábhegy
It has appeared at the end of the 20th century, and even
more so in the early 21st century, that a church is not
the home of God any more, but that of the community.
The congregation is the people of the Lord’s house, and
they do not get together for their own sake, but around
the Lord’s table. The Calvinist church on Svábhegy
strongly reflects what moves it towards unity and integrity by the block-like structuring obvious here and there,
the dominance of the cylindrical mass and the materials
used almost homogeneously. Whatever moves it towards
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fractures, and whatever is layered on it as formal reference in a speculative way is questionable. The integrated appearance that basically shows closedness outward is beautiful indeed, reflected in details such as the yard functioning as the place of entrance
defined by the two buildings and a giant oak tree. People arriving here are welcome by
the spire and the congregation spaces with a subdivided pitched roof that also conceals
the retracted church space. Placed out to the corner, the tower has been pulled away
from the cylindrical body of the church structure and it creates a strong emphasis, which
still marks an entrance by following the traditions of another era. Regarding its spatial
organisation, the cylindrical body of the church is completed with two cross-wings with
smaller and different interior heights as a result of central and longitudinal organisation.
Viewed from a distance, the parsonage nicely completes the mass of the church-congregation house. On closer inspection, however, when viewed from the yard the churchcongregation house on the opposite side appears a serious two-storey building which
is slightly exaggerated as opposed to the block shrinking into a single-storey structure
on the northern side.
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Közhelyek nélkül

Feltámadás temploma, Rennes, Franciaország
—
építész architect: Álvaro Siza
—

szöveg text:

Katona Vilmos

fotók photos:

Joao Morgado

Saint-Jacques-de-la-Lande nagyszabású ingatlanfejlesztési programja az 1990-es évek
elején kezdődött. A beruházás keretében 3200
lakóház, új városháza és számos középület létesült kerületekre osztott, heterogén építészeti
arculattal. A dél-rennes-i külváros ma ismert
alakját egy második építési hullámban nyerte
el, amelynek során a korábbinál intenzívebb
beépítést alkalmaztak. A műveleteket vezető
párizsi építész, Jean-Pierre Pranlas-Descours
2009-ben kereste fel Álvaro Sizát azzal a kéréssel, hogy a gyarapodó település számára
egyházi központot tervezzen. Noha Bretagneban 40 éve nem épült új templom, az Architectural Record szerint1 a megbízás mégis igazi
sikertörténet volt: Siza, a várostervezők és az
egyházi vezetőség kezdettől fogva egy nyelvet
beszéltek.
Nyugat-Európa modern külvárosainak kapcsolata az
újonnan létesült liturgikus központokkal ambivalens.
Már nem a templom szellemi centruma hozza létre és
szervezi a várost maga körül, hanem a városban keletkezett kulturális vákuumok vonzzák be az intézményeket, amelyek utólag kapnak használati jogot a piaci
versenyben megkímélt telkek valamelyikére. Ezekre a
súlypontokra mégis fontos társadalmi feladatot osztanak: közösséget kell teremteniük. 2 Az alakuló közösségek mindenütt megpróbálják felülírni a számukra kiszabott kereteket, ezért a modern külvárosi templomok
viszonya a környezethez nem merülhet ki az egyoldalú
formai igazodásban. Reflexiókat és kritikát várnak tőle,
ha nem egyenesen újjászületést.
Siza legismertebb temploma Marco de Canavesesből (1990–2007) bejárta a világsajtót. A portugál kisváros
temploma többé-kevésbé hagyományos kontextusban
jelent meg modern misszionáriusként. Vele ellentétben
Rennes nem volt híján az idők jeleinek, de nagyobb
szüksége volt a szellemi megújulásra, mint elődjének.
A profán tér megszentelésére a centrális térszervezés
tűnt a legalkalmasabbnak, amelyet a környező lakótömb
telepítése inspirált. A telket három oldalról záró, U alakú
térfal csak a déli utcafrontot hagyta szabadon, de itt
is egy vízelvezető árok jelzi a határt. Némi fantáziával
beleláthatnánk ebbe egy késő antik városi szentélykörzet tipikus elrendezését is, végpontján a kozmosz modelljével, a Pantheon kicsinyített, provinciális másával.3
Pranlas-Descours szerint Sizának egyetlen papírra vetett
gondolata sem volt független a tér általános koncepciójától, noha közel 600 részletrajzot készített.
A centralizáló törekvéseket újabban a 20. század eleji
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liturgikus reformmozgalmakhoz és a II. vatikáni zsinathoz szokás kötni, de mindig is jelen
voltak a katolikus templomépítészetben, leglátványosabban a barokkban. A korszak ihletése gyakran felbukkan Siza terveiben Canavesestől Porto Alegrén át Huaj’an vízen lebegő irodaházáig,4 de mindig különböző aspektusban. Hol az ellágyuló formák és az anyag
homogenitása, hol a vertikális irány kerül a figyelem középpontjába. Rennes-ben egy
négyzetbe rajzolt kör geometriai teljessége jelzi ezt a párhuzamot. Siza nemcsak a tökéletest, hanem a tökéletlent is megformálta vele az erre legalkalmasabb – mert legplasztikusabb – betonból. A cementet anyagában színezték fehérre, így aztán látszik rajta a zsalutáblák lenyomata. A hőszigetelést a szerkezet belső felén oldották meg, mert így is lehet.
A történelmi keresztény közösségek modern üzenetének része a nyitottság és a
befogadás gesztusa, amelyhez gyakran közhelyként társítják a nagy üvegfelületek, a
nyitott udvarok és földszintes építmények architektúráját. 5 Bár az átláthatóság ma már
alapvető igény, az ellentmondásba kerülhet a hagyományos istentisztelet réteges szer-
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kezetével, amely védvonalakat húz a hit misztériumai
köré. 6 Siza ezért a közösségi házat a földszinten, míg
a templomot az emeleten alakította ki a tömeg látható
egységének megbontása nélkül. A belső kapcsolatot
egy lift és két lépcső teremti meg.
A derékszögű rendszerbe foglalt alsó helyiségcsoport egy nagy rendezvénytermet, konyhát és két irodát
egyesít. A földszint széles, parapet nélküli ablakain át a
város látványa könnyen belép az épületbe, de ugyanez
nem mondható el a felső szintről. Az introvertált helyiség
atmoszféráját Siza egyedi tölgybútorai, a márványburkolatos falak, padlók és a kézműves részletképzésű tört
karú lépcsők készítik elő. A magas anyagi minőséghez
társuló formai redukció a templomtérben főszerephez jut.
Már a külső épülettagolás is jelzi, hogy a templom
térszervezése meglepetéseket tartogat. Négy zömök
sarka között kissé hátrahúzva egy hengerpalást rejtőzik, amely keleten apszisszerű bővítménnyel egészül
ki. A 12 méter magas, felül feltűnően zárt kompozíció
mellett mintha más kéz alkotta volna a különálló, pengefalas harangtornyot, de ezt a feszültséget feloldja
néhány mesterien vezetett konzol. A nyugati homlokzat
sarokrizalitjait alulról ferde lépcsőlemezek zárják, míg az
apszis az udvar fölött lebeg. A homlokzat síkjából kiugró
félhenger azonban – a várakozások ellenére – nem a
szentély helye a templomban.
Az utolsó vacsora helyszínére utaló emeleti terem 7
központi eleme a 14 méter átmérőjű, szabályos kör alaprajzú hajó, amelyhez keletről az említett félkörös, a befoglaló négyszög sarkain pedig egy-egy derékszögű térbővület csatlakozik. Utóbbiból kettőt a lépcsők és a sekrestye
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foglalnak el, míg az apszis a két kisebb „kápolnával” a szertartással összefüggő funkciót
kapott. Egy korábbi tervváltozat szerint ezek helyére egy nagyobb sekrestye került volna
a liturgikus tér szigorúbb rendje mellett, de a henger oldalának áttörésével végül is a hajó
terét bővítették ki. Az apszisban kapott helyet a tabernákulum, míg a kereszt a bal oldali
sarokfülkében áll. Bár ez 45 fokban a déli kápolna irányába fordul, a bejárattal együtt átlós
tengelyt határoz meg, amely kijelöli az imairányt és abban az oltár helyét. Ehhez igazodnak a padsorok is, ami az apszist szentségi kápolnaként, a déli fülkét pedig keresztelőkápolnaként értelmezi. A templomtér tehát magában egyesíti a keresztény kultusz eredetének lehetséges liturgiatörténeti olvasatait: a centrális (udvarház) és az irányított-tengelyes
tértípust (bazilika) – utóbbin belül megkülönböztetve az oltár és az oltáriszentség helyét.
A három fülke nem utolsó sorban egy-egy liturgikus installáció szkénéje is. Amolyan
mediterrán szemléletű teatrinók (színházacskák) ezek, amelyekben absztrakt szobrászi
közlésmódban Jézus Krisztus életének és egyúttal a keresztény beavatásnak legfontosabb állomásaira derít fényt egy-egy felülvilágító. Bár itt található a templom egyetlen
figuratív, Jézus anyját ábrázoló szobra is, legfontosabb ezek között a kereszt, amely
a többivel ellentétben oldalról kap megvilágítást. Ahogy a kápolnák és a lépcsők, úgy
a hajó fölött is egy négyszögletes álmennyezettel takart tetőablak bújik meg. Az ég
egyenletes plazmafénye megtelíti a fehér csarnokot, a külvilág projekciója egyedül a
kereszt hátteréből lép be vendégként. Siza terve – mint Marco de Canavesesben 8 –
nem ábrázolja a korpuszt, de esetlegesnek tűnő élei között kirajzolódik egy emberi
test. Üzenete ugyanaz, mint a templomé. Ereje a tökéletes eszközökkel megformált
tökéletlenségében van, de ennek értéséhez minimalistának kell lenni. Egy nagyon diplomatikus, hívő minimalistának.
——
1
2

3
4
5
6
7
8

Ana Martins: Speaking volumes. Architectural record 2018/4.
Katona Vilmos: From Static Space to Dynamic Architecture: The Changing Principles of Contemporary European
Church Architecture. Global Built Environment Review, 2015/9.
Mint a pergamoni Asklépion (150), az ostiai Augusteum (220) vagy a spliti Diocletianus-mauzóleum (306).
Szentirmai Tamás: Portugál óceánpart Kínában. Metszet 2017/4.
Katona Vilmos: A hit új erődjei. Keresztény közösségek építészete a változó Münchenben. MÉ Utóirat 2010/4.
Földváry Miklós István: „Istenünk tornácaiban”. Az osztott templomtér jelentőségéről. Magyar Egyházzene, 2001-2002/2.
Mk 14,15; Lk 22,12; ApCsel 1,13.
Ld. a Sizával készült inerjút in Esteban Fernández-Cobián (szerk.): Arquitectura de losagrado.
Memoria y proyecto. Netbiblo, Ourense, 2009.
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Építész munkatársak // fellow architects:
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Clemente Menéres, Ana Silva,
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Akusztika // acoustics:
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Atelier Bruel & Delmar
Világítás // lightning:

Alexandre Martins – GPIC
——

Without Clichés
Resurrection Church, Rennes, France
The large-scale development of Rennes was managed by Jean-Pierre Pranlas-Descours
French architect who contacted Álvaro Siza in 2009 to ask him to design an ecclesiastic
centre for the quickly growing village. A central spatial organisation appeared to be the
best choice for the consecration of the profane site, which was also inspired by the
neighbouring residential block. Siza evokes the geometric completeness of a circle drawn
into a square with the designs of the church. He did not only create perfection but also
imperfection with it using concrete, which was the most appropriate material as it is the
most sculpturesque too. Cement was coloured in itself white, so that they can visibly
bear and preserve the imprints of louvre panels. Contained in a system of right angles,
the lower rooms integrate a large-size events hall, a kitchen and two offices. Viewed
through the wide windows of the ground floor, the sight of the town easily enters the
building, which is not true for the upper floor. The atmosphere of the introverted room is
introduced by Siza by using unique furniture of oakwood, walls and floors clad in marble,
as well as a broken-line rail staircase with handicraft details. Formal reduction paired
with high quality materials come into focus to define the church space. Between its four
stubby corners there is a slightly retracted cylinder wall hiding, which is completed with
an apse-like addition on the east side. Compared to this composition strikingly closed at
the top, the free-standing campanile with a blade wall appears as if it was the work of a
different architect, but this kind of tension is counteracted by some masterly led brackets. The corner projections of the western facade are finished by slanting stair sheets,
whereas the apse floats above the yard.
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Delejes trafóház

Irodaház, Budapest, Markó utca
—
építészek architects: Dombi Miklós, Pintér Tamás
—
Egy budapesti számára a Markó utca neve
nem cseng hívogatóan, hiszen itt van a börtön és a bíróság. Holott a névadója, idősebb
Markó Károly festő neve mint a tájképfestészet
megteremtője vonult be a magyar művészet
történetébe. Korának semmilyen festészeti
irányzata nem térítette el a maga által választott
festői úttól. Művészete a 17. és 18. századi
heroikus történelmi festészetére épül, tájképei
egy idilli hangulatú, klasszikus kultúrát, egyfajta
sohasemvolt aranykort idéznek meg.
A Budapest Székesfőváros Elektromos Műveinek lipótvárosi, Honvéd utcai lakóház tervei az 1926-ban meghirdetett építészeti tervpályázat során születtek. Györgyi
Dénes pályázati munkáját nem díjazták, mert eltért az
eredeti kiírástól, és külön, szabadon álló épületben helyezte el az alállomás-transzformátorházat. Javaslata az
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szöveg text:

Ulrich Tamás

fotók photos:

Hajdú József

épületet önállóan a Markó utcavonalára telepítette, és ezt a zsűri mint megvalósítandó
gondolatot elfogadta, így a pályázaton első díjat nyert Román Ernővel együtt kaptak
megbízást a tervezésre.
Az épületegyüttes nyerstégla homlokzata játékos tagoltságával, a többszintes ablakokkal és erőteljes tégla rizalitokkal az amerikai ipari épületekre emlékezett. 1931-re
épült fel, és a lakóház homlokzati kőfaragványában található római számok is ennyit
mutatnak. Az elektromos alállomás 1990-ben megszűnt, bár a házban a mai napig
van ELMÜ helyiség és jelenlét. Az együttes országos műemléki védelem alatt áll, de
trafóháznak új funkciókat találtak ki és többször is átépítették. A Közti Zrt. munkatársai
(Várady Tibor, Györgyi Zoltán építészek és Székely Zsuzsanna belsőépítész) 1992-ben
már áttervezték a házat az Általános Értékforgalmi Bank bankfiókja számára, a földszinten még ott vannak a bérelhető trezorok és a bank páncélterme. Az új belső szinteket,
emeleteket is ekkor alakították ki, így közel 2600 m² bérelhető iroda terület jött létre.
A bank központja és egy fiókja 2006-ig működött itt.
A legutóbbi átalakítás 1997-ben zajlott, amikor üvegezett lépcsőházat és tetősíkú
ablakokat kapott épület. Az ingatlant 2014 novemberében vette meg a Bonemo Kft.
és indította el a Markó Irodák 9 elnevezésű projektet. A mostani felújítás során pótolták a homlokzat hiányzó tégláit, letisztították a felületeket, a fém- és kőelemeket, a
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homlokzati falak belső oldalán hőszigetelés készült. Az
eredeti belső, húzott karú műkő lépcsőt és íves acélcső
korlátját is felújították.
Így lett belőle mostanra elegáns belvárosi irodaház,
megőrizve az eredeti téglahomlokzatokat, a kőpárkányt,
a több emeletes nyílászárókat és kiugrásokat, az art
deco homlokzati díszítőelemeket, a szobrokat és kőfaragványokat (eredetileg Mátray Lajos és Ohmann Béla
művei), sőt ezeket szépen fel is újították. Gyakorlatilag
a földszint és a mezzanin szint készült el, elegáns előcsarnok, üvegezett tárgyalók, illetve egy bemutató szint
teljes irodatere.
Az irodákban a magas minőségű, divatos, látszó
épületgépészeti rendszerek csatlakozási pontjai kiépültek a leendő bérlők számára, a belső falak, illetve a
fal- és padló burkolatok még hiányoznak, ezeket a majdani bérlők igényei fogják meghatározni. A gazdaságos
üzemeltetést energiatakarékos gépészeti megoldások,
például hőszivattyús, magas hatásfokú hővisszanyeréssel működő épületgépészeti rendszerek biztosítják. A
gépészeti, épületvillamossági és informatikai előkészítések megtörténtek, de a tényleges bérlői igényeknek
megfelelő kiépítés még várat magára. Jelenleg folynak
a tárgyalások, és ha sikeresen zárulnak csak egyetlen
bérlője lesz az épületnek, így egységesebb belső építészet és belsőépítészet jöhet létre.
A kőburkolatos udvaron parkolóhelyek vannak, de
kiépítettek egy elektromos gyorstöltő állomást és a
gyalogos bejáratok egyike akadálymentes megközelítést is lehetővé tesz. A tetőteraszokról jó kilátás nyílik
a belvárosi tetőkre, és a dohányosok számára is kiváló
lehetőséget és menedéket nyújt, illetve szépen elrejtették a szellőzés különféle kifúvó és beszívó rácsait.
Összességében szép munka, méltán versenyez az Év
Irodája címért Az Év Új Ingatlanfejlesztése kategóriában. De egyelőre még várja leendő bérlőit, és a teljes
befejezést.
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Mesmerizing Transformer House Rewired
Markó Street, Budapest
The designs of the dwelling-houses in Honvéd Street
(Lipótváros area) by the Municipal Electric Works of Budapest were made for an architectural tender published
in 1926. The raw brick facade of the complex with its
playful articulation, the multilevel windows, and powerful
brick projections evoke designs of American industrial
buildings. The electric subplant ceased to operate here
in 1990, but the company still has its own rooms and
presence in the building today. The complex is a nationally protected historic building but the transformer house
has received new functions and has been rebuilt several
times. The most recent remodelling took place in 1997
when the glazed staircase was built and the windows on
the roof plane were installed. The reconstruction started
in 2014 and completed by now involved the replacement
of the missing bricks on the facade, cleansing the surfaces, the metal and stone components, and the insulation
to line the interior walls of the facades. The original interior staircase with a stretched flight made of artificial stone
and the arched steel tube railings were also renewed. The
result is an elegant downtown office block preserving the
original brick facade, the stone cornices, the multilevel
openings and projections, the art deco style ornamentations gracing the facades, the sculptures and stone
carvings, that have been restored to their original glory.
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Nyitott és védett

WorldQuant iroda, Budapest
—
belsőépítészet
—

interior design:

minusplus

szöveg text:

A budapesti Szabadság tér északi oldalán álló,
Meinig Artúr tervezte neobarokk palotát 2011ben alakította át reprezentatív bérirodaházzá az
Archikon építésziroda. A tér közepe felé finom
ívű körpanorámával néző főhomlokzat mögött
a ház megtartotta eredeti értékeit, de a belső
udvar fölé üvegtető került, a második emeletig
vezető díszlépcsőház fölé pedig két további
szinten üvegdobozban újabb irodatereket alakítottak ki. Ennek egyikébe költözött most be
a nemzetközi kvantitatív befektetésekkel foglalkozó WorldQuant magyarországi kutatóközpontja. A székhelyet a Minusplus tervezői úgy
alakították ki, hogy az már első pillantásra is
tükrözze a cég profilját és filozófiáját: logikus,
átlátható, komplex és nyitott a világra.
régi-új magyar építőművészet

Götz Eszter

fotók photos:

török Tamás / Topogram

Az elképzelés abból indult ki, hogy a munkatársak tevékenysége többféle kommunikációs helyzetet igényel: két, egymásba nyíló, egylégterű nagyobb irodahelyiség mellett
egészen kicsiny (videókonferencia-kapcsolathoz), illetve két- vagy többszemélyes tárgyalókat kellett kialakítani, amelyek az irodai folyosókról beláthatók és onnan kaphatnak külső fényt is, de a hangok és a monitorokon megjelenő adatsorok nem jutnak ki.
Ez befelé nyitott, kifelé védett szobákat jelent, ahol az átláthatóság és az információk
védelme egyszerre érvényesül. Emellett még fontos szempont volt a nagyterű irodákban a koncentrációt biztosító elszigeteltség, a cégvezető irodájának közelsége, a
rekreáció biztosítása közös és egyéni szinten egyaránt. A feladat tehát az volt, hogy a
kapcsolatok komplex átgondolásával egy nyitott, de jól tagolt, átlátható, de el is különülő terek láncolatából összeálló, ráadásul jól követhető struktúra jöjjön létre.
A Minusplus tervezői – akárcsak maga a megrendelő cég – a matematikai gondolkodáshoz fordultak. A bejárati recepciótól egy többfelé elágazó folyosó vezet az
egyes szobákhoz, digitális hasonlattal élve egy igazi „hub”, ahonnan nincs szükség
tájékozódásra, hiszen minden belátható. Oldalfalai részint világos fa burkolatúak, részint a térben dobozként megjelenő tárgyalók fóliával bevont üvegfalai, amelyeken
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csak az szűrődik át, hogy hányan ülnek odabent, ennél több nem látható. A padlószőnyeg, a bútorok és az
akusztikai szerepet is betöltő fali panelek kép- és színvilága minden szobában más, ezeket a tervezők – így is
megjelenítve a cég nemzetközi kiterjedését – egy-egy
földrajzi hely metaforikus megidézésére komponálták.
Az egyedi világítótestek stíluselemként szintén ezt a
metaforát hordozzák, a színek pedig a folyosón futó
padlóburkolatra is kifutnak, így jelzik, melyik állomás
előtt állunk éppen.
A térre néző két nagylégterű iroda széles ajtókerettel kapcsolódik a folyosóhoz. Ez az a hely, ahol az itt
dolgozó kutatók egész napos, nagyfokú koncentrációt
igénylő tevékenysége folyik. Fontos volt tehát a tér logikus tagolása, az asztalokhoz kapcsolódó három-három
monitor viszonylagos védettsége, a hangszigetelő és
tagoló felületek jó elhelyezése, illetve a pihenőhelyek –
a kis méretű teakonyha, a tágas lounge (ami egyszerre
konyha, pihenő, nyitott tárgyaló és játszóterem, csocsó-
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vagy pingpongasztallal, mikor melyik népszerűbb) és a 15 perces időre bárki számára
„kibérelhető” nyugiszoba – egyszerű megközelítése. A cégvezető irodája az egyik közös
irodatér végén, egy üvegfallal elválasztva, inkább annak részeként, mint külön jelenik
meg, ami a kölcsönös bizalom és a teljes együttműködés látványos jele.
A folyosót, a két nagy irodateret és a lounge-ot egy világos tónusú, nyers fa lamellákból álló rendszer fogja egységbe, ez végigfut a mennyezeten (a lamellák irányával jelezve a haladási útvonalat) és az irodákban, illetve a rekreációra szolgáló
lounge-ban lefut a falak mentén. Ritmusa finoman pulzál, hol fellazul, hol összesűrűsödik. Ahol sűrűbb, ott átalakul beépített bútorrá, vízszintes elemekkel könyvespolccá
vagy gardróbbá egészül ki. Ahol ritkább, ott csak tértagoló elem marad, elrejti az
álmennyezet gépészeti elemeit, természetes anyagával és változatosságával nyugodt
hangulatot áraszt. A folyosó szűkebb tereiben viszont sejtelmes áramlást, alig észrevehető dinamikát hoz létre, azzal, hogy elmossa a tér határait, enyhíti a szűkösségét is.
A lounge-ban ismét bútorrá válik, belefut a beépített szekrény felületeibe, de a terem
másik felét – ahol a nagy asztalok összetolhatók egy nagyobb, közös megbeszéléshez
vagy vetítéshez, bemutatóhoz – már szabadon hagyja. Az ablaksorral szemközti falat
egyetlen, hatalmas fotó uralja, rajta hajnali fényben a Nyugati pályaudvar vágányai, a
háttérben az innen csupán egy utcányira álló Parlament kupolájával.
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Open and Protected
WorldQuant Office, Budapest
The Hungarian office of WorldQuant was designed by
architects from Minusplus to reflect the profile and the
philosophy of the company: it is logical, transparent and
complex, open to the world. The starting point for the
concept was that the activities of the staff require different communicational situations: two large office rooms
that can be opened into one had to be completed with
conference rooms with various seating capacities that
are transparent from the corridors and also receive natural light from outdoors in that direction, but voices and
the data appearing on the screens cannot get outside.
By reviewing the complexity of relations, the task was
then to create a well-structured and transparent structure
which is open. The concept of interior design by Minusplus was based on the architectural manifestation of the
company’s global and quantitative genes regarding the
forms of both the communication and work spaces. The
entrance reception area leads on to a corridor branching off in various directions to take us to the individual
rooms, the lateral walls are partly wainscoted with a light
colour palette, partly formed by glass partitions clad in
foil in the conference rooms that appear like boxes in
space. Wall-to-wall carpets, the furniture and the wall
panels with acoustic functions change their palettes and
images from room to room.
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Hódmezővásárhelyi könyvtár és tudásközpont
Tervpályázat, megosztott 2. díj
—
terv és szöveg concept and text: Gereben Péter, Marián Balázs
—

A hódmezővásárhelyi könyvtár és tudásközpont építészeti kialakítására kiírt és
2018 áprilisában elbírált pályázaton első
díjat nem adtak ki. Terv rovatunkban az
egyik megosztott 2. díjas, illetve egy nem
díjazott tervet mutatunk be - a szerk.
A városközpontban létrejövő új, fedett zárt,
valamint fedetlen, nyitott közösségi terek
lehetőséget biztosítanak arra, hogy a város
kiemelt intézményei méltó helyet kapjanak,
egyúttal elhelyezkedéséből fakadóan olyan
találkozási/közösségi pont is létrejön, amely
alternatív – tehát nemcsak az intézményekhez
közvetlenül kapcsolódó – rendeltetéseket is
kielégít. Így a városi köztérre nyíló kávézója,
utcaszinti kiállítóterei, aulájához közvetlenül
kapcsolódó előadóterei többféle használatot
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és együttlétet biztosítanak valamennyi korosztály részére. Az épülettel és környezetének
rendezésével, városi véráramba való szerves
becsatornázásával olyan új, élő közösségi
terek jönnek létre a város szívében, amelyek
hol formálisan, hol pedig – a fiatalabb nemzedéket is könnyebben megszólítva – informálisan kötődnek a könyvhöz, az olvasáshoz, a
tudáshoz: a közös kultúrához. (…)
A könyvtár és tudásközpont tereit magába foglaló épület elhelyezésére kijelölt terület
jelenleg kisebb részben beépített – a tér keleti
oldalán fszt+4 emeletes lakóépület: a „Sarokház” áll. A meglévő lakóépület számos értéke
és hagyományos beágyazottsága mellett nem
segíti azonban a programból adódó lehetőségek kompromisszummentes megvalósíthatóságát, amellett, hogy esetleges megtartása

akadályozná a kialakítható közterek intenzív
kapcsolatát, és az új intézményi épület vis�szavonhatatlanul penetrálná közelségével annak külső-belső tereit és szerkezetét is. Ezen
megfontolások mentén döntöttünk a meglévő épület elbontása és egy, a városléptékű,
valamint az intézményi érdekeket figyelembe
vevő, új térstruktúra kialakítása mellett.
A kialakult városi szövet rendkívül összetett helyzetet eredményez a kijelölt építési
hely környezetében: az úthálózat és az azt
lekövető térfal rendszer finom szögtörései,
elcsúszásai, adott esetben a szomszédos
épületek visszalépései komplex, ugyanakkor
nagyon érzékeny struktúrát mutatnak, amelyek érdekes átlátásaival, térkapcsolataival
lehetőséget teremtenek különleges és egyedi közterek kialakulására, a tervezett épületet

körülvevő egyes kültéri térszegmensek különböző megfogalmazására is.
A terv beépítési javaslata egyik legfontosabb eleme egy olyan, a Kossuth téri közpark
felé feltáruló, Szőnyi utca és az Andrássy út
találkozásánál létrejövő új városi köztér/
közösségi tér, amely integrálja a tervezett
könyvtár és tudásközpont kifelé feltáruló
belső tereit, így a körbejárható – a köztéren
szabadonállóan „úszó” – épület földszinti
megnyitásaival minden irányban szervesen
kapcsolódik a város életéhez. Az épület fedett, zárt terei a külső terek bővületei, kiegészítései, amelyek egyszerre alkalmasak időjárástól függetlenül intézményi és kötetlen
közösségi programok befogadására is.
A tervezett köztér/közösségi tér külső és
belső terei négy irányból karakteresen eltérő
városi terekhez, szituációkhoz és összefüggő intenzív zöld felületekhez kapcsolódnak,
és ezen különbözőségek határozzák meg az
épület térfalainak pozícióit, külső megnyitásait és belső térstruktúráját is. Nyugati irányban az épület előtt új városi köztér keletkezik,
aminek folytatásában a Kossuth téri közpark
intenzív zöld felülete van kiemelt műemléki jelentőségű épületállománnyal övezve. A
tervezett épületnek erről a köztérről nyílik
az átmenő aulaterébe vezető főbejárata és
egyes földszinti kiegészítő funkciók is, mint
a kávézó terasza, illetve a Németh László
emlékszoba. (…) Észak felől a sétáló utcává
alakuló Andrássy út földszinti portáljai és két
oldalán telepített fasora érkezik a könyvtár
és tudásközpont épülete elé. Az épület földszintjére pozícionált kiállítóterek intenzíven
kapcsolódnak a tervezett sétálóutcához és
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az Andrássy út felől tölcséresedő passzázsa
bevezet az épület lakókert felőli bejáratához,
valamint a közösségi parkoló feljárataihoz is.
(…) Kelet felől az épületet az Andrássy út
2-4-6. sz. lakóépület mögötti területen tervezett föld alatti közösségi parkoló építménye,
és a felette kialakuló intenzív zöld lakókert
határolja (…) Dél felől a református templom épülete és kertje van, a kertet részben
körülölelő kerítéssel és a terep lelépcsőzésével, aminek a jelentős átmenő gyalogos
forgalomtól mentes passzázsával a földszinti
gyermekolvasó és foglalkoztató terei kerülnek intenzív kapcsolatba. Emeleti szinteken
a többszintes, légteres könyvtári olvasó
fordul a közpark mellett a templom felé is.
A tervezett épület térfalainak pozíciói,
irányai is az évszázadok alatt kialakult komplex városi szövet leképzései: az épülettömeg
finom visszalépései a meglévő struktúrából
eredő térkapcsolatokat és átlátásokat erősítik. A református templom homlokzati síkját
folytató térfala a Szőnyi utca és a Kossuth
tér felé fontos városi közteret és találkozó pontot, valamint az épület főbejáratát is
definiálja amellett, hogy a térre néző kibillentett homlokzati síkja áthidalja a Szőnyi
utca és a Dr. Rapcsák András út közötti finom síkugrást. A köztérről nyíló főbejárat
mellett helyet kapó kávézóterasz telepített
fákkal és padokkal strukturálják a tér templom felé eső szakaszát, míg a Szőnyi utca
és Andrássy út találkozásánál kialakuló burkolt felületű téren kerül eredeti helyére Somogyi József Szántó Kovács János szobra.
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Library and Information Centre in
Hódmezővásárhely
Design Contest, Shared 2nd Prize
The building of the new library and information centre as well as its environment make
up a complex joining the fabric of the town in
an organic way as an open public institution.
Its interiors and exterior spatial links have the
potentials to create communities, whilst it
also defines its wider context, represents and
enhances local values, and is able to form
and shape local identity. The new roofed and
closed or open communal spaces created
in the heart of the town offer the outstanding institutions and facilities of the town the
chance to have their well-deserved place,
which due to its location also functions as
a meeting point to fulfill alternative requirements that are not directly linked to the institutions. Thus the café opening onto the public
square of the town, exhibition rooms on the
street level, the auditoriums directly linked to
the aula guarantee conditions for various uses
and co-existence for every age group. The integration of the building and its environment,
their organic channelling into the circulation
of the town itself brought about new live communal spaces in the very heart of the town
which formally and informally associate with
books, reading and knowledge (as it can easily address the younger generations): that is
our common culture.
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A kultúra temploma
Városi könyvtár terve, Hódmezővásárhely
—
terv és szöveg
—

concept and text:

One Műterem

Az alábbiakban a Hódmezővásárhelyi
könyvtár és tudásközpont építészeti
megfogalmazása című tervpályázat
egyik, díjazást nem nyert pályaművét
mutatjuk be, melynek tervezői Banu
Roland, Bán Ferenc DLA és Tomku
Gergely.
A tervezési program megismerése, a helyszín
végigjárása után egyértelművé vált, hogy a
feladat sokkal több, mint egy színvonalas,
jól funkcionáló épület megtervezése. Egyetlen épülettel kell létrehozni a városközpont
gyönyörű fákkal benőtt, nagyméretű terének
vagy parkjának egyensúlyát. Mai állapotában
a Kossuth tér keleti térfalát egy négyemeletes lakóház képezi, magasságában túlnőve a
református népi barokk ótemplomot. A templom pozíciójánál fogva elég félreesően része
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a térnek, ugyanakkor templomkertjével, védőkerítés maradványaival, a barokk homlokzatú
magtárral és faállományával mégis jelentős
hangsúlyt képezve a tér folytatására.
Fentiekből következően a tervezett könyvtár nemcsak egy önálló épület, hanem a
templommal együtt kölcsönös hatással egyetlen kompozíciót képezve, egymást felerősítve
megoldja a Kossuth tér problematikáját. Patetikusan fogalmazva legyen a felhalmozódott
emberi vágy, gondolat, tudás temploma. Rátekintve is fejezze ki rendeltetés tartalmát.
A beépítés térbeli rendszere megtartja, felhasználja a négyemeletes lakóházat. Szerkezetét kiváltásokkal, megerősítésekkel alkalmassá
teszi az új funkciók számára. Negyedik emeletét visszabontásra ítéli, mert nyomasztóan
túlnő a templom gerincmagasságán. A templomkert meglévő fáival érintetlen marad. A be-

építési szintterületet, melyet a lakóház, a két
út és a templomkerítés ívelt maradványa határol, a terv résfalakkal körbevédi, -8,00 méteres
mélységig beépíthetővé teszi. Ezen a szinten
alakítjuk ki a könyvraktárat és iratraktárat.
A -4,00 méteres szinten helyezik el az olvasótereket, a felnőttolvasókat felülről világítással,
a gyermekolvasókat, játszóteret belső kertre nézően. A kert füvesített rézsűvel emelkedik a járdaszintig. A templomkert kerítés lábazatát védő
résfal így a református erődtemplomok hangulatát, látványát idéző hatását eredményezi.
A +1,00 méteres szinten lesz az előcsarnok, amelyet a templom bejárati részéről induló hídon lehet megközelíteni. Az előcsarnok
fölötti térben egymás fölött javasolják kialakítani a 100 fős és 60 fős előadótermeket. A két
térbeli egység, a volt lakóház és a közönség
forgalmi terek közé kerül a vertikális közleke-
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dést biztosító lépcsőrendszer, valamint a vendéglift, a gazdásági lift és a WC-csoportok.
A terv a feladat megközelítésben említett,
egymást kölcsönösen felerősítő, kiegészítő
térbeli együttest próbálja létrehozni. Ahogyan
a templom kertben álló szóló épület, úgy a
könyvtár vendégforgalmi tereit tartalmazó
tömbje is zöldbe ültetett szóló épület hatású
kíván lenni, nem telepedve rá, nem nőve túl
a templomot. A fákkal benőtt templom kerttel
itt térben differenciált, füvesített kert alakulhat
ki, részben zöldtetős rendszerrel, részben a
környezethez kapcsolódó lejtősen kialakított
kerttel. Az egymás fölött elrendezendő vendégforgalmi helyek befoglaló formája nem öncélú formajáték. Tapasztalat szerint a plázák,
bevásárlóközpontok látványos nagy terei egyaránt vonzanak fiatalt, idősebbet nem csupán
vásárlási céllal, de szabadidő eltöltésére is.
A koncepció kerüli a szimplán funkcionális
igényeket kielégítő, megszokott előtér formákat. A már korábban említett „kultúra temploma” hatást hangsúlyozza az ellipszis alapú, fölülről bevilágított csonkakúp tértömeg,
amelyben az ívelt palástú belső tér ellenhatásaként egymás fölött elfordítva „úsznak” az
egyetemi előadóként kialakított 100 és 60 fős
termek. Az úszás csak képletes kifejezés, mert
szerkezetileg alátámasztásról van szó. A szabályos csonkakúp önmagában merev geometria, ami részben akadályozná a templomra való
zavartalan rálátást, ezért a terv kissé megdönti. Ezáltal nem csak az előcsarnok és előadók
tere válik izgalmas hatásúvá, de a gyerekolvasó terek is érdekesebb kialakításúvá válhatnak, kapcsolódva a süllyesztett kertszinthez. A
csonkakúp felnőttolvasóhoz támaszkodó része
ívelt üvegbevilágítóval választódik el a zöldtetőtől, illetve folytatódik a terepszinti kert alá.
A meglévő átalakított épület, azáltal, hogy
szintenként a helyiségek oldalfolyosós rendszerben a keleti oldalára vannak tájolva, a
tér felőli oldal tömör háttérfoltként szolgál a
csonkakúp tömeg mögött. A hasáb és a csonkakúp merevségét oldja a kívülről is, belülről
is megközelíthető kávézó, valamint a két előadó terembe átjárást biztosító zárt, üvegezett
csőhidak, izgalmas külső, belső látványlehetőséget nyújtva az azon közlekedőknek.

The Temple of Culture
Scheme for the Municipal Library,
Hódmezővásárhely
We are hereby presenting one of the architectural concepts submitted for the design
contest of the Library and Information Centre
of Hódmezővásárhely (finished in April, 2018)
which has not been selected as one of the winners. It is the result of cooperation by Roland
Banu, Ferenc Bán DLA and Gergely Tomku.

terv // plan
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Három építészlegenda tárlata a Velencei Biennálé mellett
Gaetano Pesce: Multidiszciplináris idő
Padova, Palazzo della Ragione, 05. 23. – 09. 23.
—
szöveg
—

text:

Szegő György

fotók photos:

Szegő Júlia

Pesce (1939) Velencében végezte az építészkart, és Padovában már 1959-ben Milena Vettanével indította az N Group kísérleti
műhelyt. A kinetikus, szeriális művészet lehetőségeit kutatták. A 80-as években, már
a Cassina Group időszakában az arte povera szellemében foglalkozott a plasztikával,
használhatatlan hétköznapi tárgyakat emelt
a művészetbe. 1972-ben a New York-i MOMA-ban részese volt a híres Italy: The New
Domestic Landscape című, átütő sikerű kiállításnak. 1983 óta New Yorkban él és dolgozik,
most egy tárlatra visszatért Padovába, ahol
képzőművészeti munkái közt több építészeti
projektjét is bemutatja – mert mindeközben
építészpraxist is vitt, nagy nemzetközi pályázatokon nyert sikerekkel. Feltri 357 jelű
karosszéke emblematikus olyan design tárgy
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lett, amely megtalálható a világ számos design múzeumában.
A kiállítás helyszíne, a Palazzo della Ragione Európa egyik legszebb középkori középülete, 1218-ban kezdték építeni. Az emeleti
csarnok 82 m hosszú, 27 m széles, hajóácsolat-szerű fedéssel. Falait világóraként borítják a Ricobaldo és Da Nono testvérpár, majd
Giotto festette allegorikus képek, asztrológiai
szimbólumok. A 333 képmező mai jó állapota
egy régi tűzvészt követő helyreállításnak köszönhető. Ez a színes, kozmikus kavalkád ihlette Pesce tárlatának vízióját. Az ő multidiszciplináris értelmezése egy épületmakettekből
és arte povera szobrokból álló asszamblázs,
a mai kor káoszának világórája. A kiállítás
egyetlen mű, melyen Pesce tárgyegyüttese
egybeforr a középkori látomással.
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Renzo Piano: Vízi tervek
Velence – Zattere, Magazzino del Sale, 05. 24. – 11. 25.
—

Renzo Piano (1937) Genovában született, hosszú
vitorlás- és művészbarátság fűzte össze Emilio
Vedova (1919–2006) festővel és Luigi Nono
(1924–1990) avantgárd zeneszerzővel. Vedova
az olasz expresszionizmus Új művészet frontjának (1947) alapítója volt, Beyond Guernica című
kiáltványuk az avantgárd európai újjászületését
hirdette. Peggy Guggenheim 1952-től lett műveinek legfontosabb gyűjtője. Luigi Nonóra az 50es évek elején az ún második bécsi iskola, elsősorban Schönberg hatott. Vedova az Intoleranza
1960 és a Prometeo (1984) operáihoz forradalmi
látványt, ill. világítást tervezett. Renzo Piano a
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Prometeo Musical Space hajóácsolat-szerű
koncerttermével (1983) kapcsolódott hozzájuk.
Pianónak most a Vedova Alapítvány régi sóraktárból az általa 10 éve kialakított kiállítótermében
rendeztek látomásos tárlatot. A hosszú, keskeny
tér végén egy raktár-ketrecből függesztett pályán lehet kihúzni Vedova festményeit. Most
nyolc transzparens Piano-tabló függ a térben: 16
kép, illetve tükörkép. A plexikre vetítik Piano vízzel kapcsolatos épületeinek vázlatait, animációs
eszközökkel felerősített storyboard-demonstrációit: filmet, fotót, szerkezettervet. Az egész vízió
Nono zörej-zenéjére mozog.

A mester ismert munkáit a víz motívuma köti
össze. A Kansai Airport (1994) szigetén a lebegő tető tengeri óriáshullámot formáz, a Nemo
National Center for Science and Technology
(Amsterdam, 1997) gigantikus hajótatra, a
Jean-Marie Tjibaou Cultural Center (Új-Kaledónia, 1991) pedig dagadó vitorlákra emlékeztet; a
Shard-London Bridge Tower (2012) egyetlen jégszilánk – megannyi vízzel együtt élő terv. A Pompidou Center (Párizs, 1977) hajómotort idéző,
zseniálisan animált építészeti rajzai lüktetnek. A
kiállítás az idei építészeti biennálé legfantasztikusabb külső pavilonja.
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David Chipperfield 20 új munkája
Vicenza, Palladio Basilica, 05. 21. – 09. 02.
—

A mexikóvárosi Jumex Museum makettje

A berlini Múzeumsziget makettje a Neues Museum épületével

Palladio bazilikáját, az építészettörténet
ikonját 12 éve restaurálták, azóta a biennálék mellé rendre szenzációs tárlatokkal
telik meg, mint a padovai Palazzo Ragione
kistestvére. Most éppen Chipperfield tartja
lélegzetelállító egységben a kiállítás-installációt és a tartalmat: főként modelleket, kevés fotót és filmet. Az egység azért is bravúros, mert Chipperfield épületei maguk is
egyéniségek, makettjeik mind más, igen egyszerű vagy éppen nemes anyagból épültek.
Minimalista elegancia köti össze az építész
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négy városban működő irodáiból (London,
Berlin, Milánó, Sanghaj) kikerült munkáit.
A tervek kicsiben is láthatóan a helyek regionális karakteréhez alkalmazkodnak, ám a
globális architektúra nyelvén szólnak. A Museo
Jumex (Mexikó) az Amore Pacific Headquarters
(Szöul), a Royal Academy of Arts masterplan-ja (London), a James Simons Galerie
és a Neue Galerie (Berlin), vagy a West Bund
Art Museum (Sanghaj), az Edinburgh Music
Venue modellje – itt 1-2 méterre egymástól –
egyetlen színpad jól összerakott látványává

állnak össze. Számomra a legmaradandóbb
látványt az Ikagawa temetőkápolna (Japán)
és a már említett szöuli irodaház imázsa jelentették. Utóbbi – a körülötte érzékeltetett
felhőkarcolók közt – inkább egy felnagyított
bútorra emlékeztetett, ám a triviális formához
a Milánóban készült szélcsatorna-vizsgálat
filmje is hozzátartozik, ebben bámulatos organikus művé alakult át a ház víziója.
Az emblematikus építésztárlatok Velencében és attól 20 km-re gazdagítják a Biennálé
élményét.
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Az építészet mint folyamat
Somogyi Krisztina: Golda János, TERC kiadó, 2018, 240 oldal
—
szöveg text: Götz Eszter
—

Ha létezik rendhagyó művészeti monográfia, akkor a Golda János építészről most megjelent kötet pontosan
ilyen. Ábra nélküli, nyers karton címlap, rajta a szerző, a cím és ritmikus
jelek, de csupán a karton anyagába
nyomva, hogy csak az árnyékuk jelenjen meg, ha fény éri a felületet. Golda
neve a gerinc hűlt helyén, a csupasz
kötésen olvasható.
Belelapozva az is rögtön nyilvánvalóvá válik,
hogy az eszköztelenség, a „minden az, ami”
puritán ereje következetesen halad végig a
könyvön. A stílus maga az ember, ezt régóta
tudjuk, de ebben az esetben nem a könyvtervező, nem is a szerző, hanem a könyv
tárgya, az építész az igazodási pont, az ő
kifejezésmódját követi a vizuális megjelenés.
Somogyi Krisztina pedig felvállalja, hogy nem
hagyományos monografikus eszközökkel dolgozza fel az életművet, nem kívülről közelít,
hanem beszélteti könyve tárgyát, finoman
irányítva a gondolatok kitárulkozását. Ennek
köszönhetően a klasszikus műfaji jellemzők
korlátai eltűnnek, és ami átjön, az az eleven
anyag. Pályakép és életmű nem válik ketté,
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nem a személyiségrajzból következő alkotói
szemléletmód kibontakozásának vagyunk
tanúi, hanem magának a folyamatként létező
építészetnek, ami egyszerre művészet, mérnöki tudás, szociológia, lélektan, ökonómia
és még sok minden más, leegyszerűsítve: a
térről való gondolkodás. Nem koncepció és
végeredmény, hanem állandóan változó, eleven dinamizmus; ha tetszik, gondolat gondolat hátán.
Valójában egy igen jelentős szemléletváltás bizonyítéka ez a kis dísztelen kötet: nem
a nagybetűs építészetet mutatja fel, hanem
a sokféle viszonyulás egyik lehetséges útját,
mint valami kartondobozból egyszerűen kicsomagolható és jól hasznosítható gondolkodásmódot, nyersanyagot, tovább formálható nyelvezetet. Ezzel megszűnik a távolság
alkotó és befogadó, mű és befogadás között,
feloldódik az egyoldalú viszony, ami rácsodálkozásból és megértéskísérletekből áll, hogy
a helyét a gondolkodás folyamatának szinte
közös megélése vehesse át. A bevezetőben
röviden felvázolt pályakép inkább csak iránytű, összefoglaló, az utána következő beszélgetésekben részletesen és nagyon személyes
módon bontakozik ki minden, ami Golda János pályájában szerepet játszott és játszik
ma is. És noha az egyes fejezetek elkülönítik egymástól a pálya szakaszairól, a konkrét
épületekről, illetve a nagyobb ívű – és mélyen
személyes – világképről való beszélgetéseket,
valójában nincs törés, csak finom áthajlások,
egymásba kapaszkodó gondolat-ívek. A Miskolci Műhely hetvenes évekbeli közösségi
életformája mögött ugyanúgy a közösség,
a lépték, a helykeresés igénye áll, mint húsz
évvel később, a gödi piarista szakközépiskola
tervezésekor, vagy a családi házak kialakítása
kapcsán fölvetődő kérdések középpontjában.
A pályázatok értékelésének szakmai problémái nagyon hasonlók ahhoz, mint amit Golda

az egyre kevésbé átlátható jelenről, kép és
tartalom viszonyáról, a közös víziók és a „jövőkép-kisajátítási gépezet” egymásnak ellentmondó valóságáról mond.
Az építészetről való beszéd is új területekre lép át a kötetben. A kérdések és a válaszok
nem mesterekről és hatásokról, nem építészeti irányokról és divatokról, nem szerkezetekről
és anyagokról szólnak – persze ezekről is bőven –, hanem ember és tér, ember és ember
kapcsolatáról. Nagyon fontos kihangsúlyozni:
az olvasó nem kész, kiforrott koncepciókat
kap, hanem olyan dilemmákkal szembesül,
amelyek egy ház megtervezése, megépülése
után még gyakran évtizedekkel is foglalkoztatják az építészt. A jól válogatott fotóanyag
ugyan kész házakat, tereket mutat, de maga
az építészet élő, eleven folyamat marad. Golda ki is mondja: „Az építészet (…) komplexitása csak az élő nyelvhez fogható, hisz mindkét
médium mindent befogad, mindenre reflektál,
mindenre emlékezik és állandóan megújul. Az
élő nyelv is, az építészet is képes történeteket mesélni és alakítani (…) Aki tényleg eljut
az építésig, annak elsősorban emlékezetre
és képzeletre van szüksége...” Ugyanakkor a
kötetben közölt alaprajzok, metszetek, vagyis ami az építészek számára a szakma leolvasható kódrendszere, nem kap igazi hangsúlyt, csak tájékoztató jelleggel szerepel. A
kiindulópont nem az adott helyzetre adható
lehetséges gyakorlati megoldás, hanem a
mindenkori kérdésfeltevés. Így tart egységet
az ábraanyag, a szöveg és a kötetet tervező
Vargha Balázs grafikai teljesítménye; az építészet számos olvasatát felkínálja, de a hangsúlyok megfelelő kiemelésével egyértelműsíti
az arról való gondolkodásmódot, a kérdésfeltevés elsődlegességét, amiről érdemes ismét
Goldát idézni: „Ragaszkodjunk a kérdezés
jogához. Saját kérdéseinkre keressünk igaz
és jó válaszokat.”
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Post Otto Wagner
A Postatakaréktól a posztmodernig, MAK, Bécs, 05. 28. – 09. 30.
—
szöveg text: Szegő György
—

fotók photos:

MAK

A cím magyarul is értelmezhető szójátéka mögött egyszerre látványos és tudományosan izgalmas kiállítással társul a bécsi MAK a Wien Museum monografikus
bemutatójához (utóbbiról lásd MÉ 2018/3). Mindkét kiállítás apropója a mester
halálának 100. évfordulója, de 1918 egyúttal az Osztrák Köztársaság születési
éve is, és a Wagner-oeuvre markánsan modern íve jól illeszkedik az új osztrák
állam megteremtésének apoteózisával.

Kiállítási enteriőr © MAK/Georg Mayer

Otto Wagner ifjúkori munkái Ferenc József
államát dicsőítették. A mostani kiállításon is
megjelennek a korai, tradicionális felfogást
tükröző, sokszor urbanisztikai léptékű, sőt vízionárius főművek, de a hangsúly a modernitás
úttörőjeként tisztelt építész jövőt alakító munkásságán, illetve sok, máig ható újító teljesítményén van. Ehhez járulnak a kurátorok szabad asszociációja nyomán a következő száz év
Wagnerre visszavezethető izgalmas építészeti
kísérletei. Az eredmény egy páratlan bemutató.
Építészettörténeti revelációként hatnak
az asszamblázsok, melyeken a tanítványok,
a Wagner-iskola építészeti kifutását követ-
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hetjük: Jan Kotěra hatását a Pavel Janák-féle
cseh kubizmusra, vagy Joze Plecnik és Max
Fabiani hatását a horvát-szlovén regionális art
deco építészetre. Az utóbbi bécsi munkásságát felvillantó, anyaghasználattal foglalkozó
egységben a tárlat kiemeli a pécsi Zsolnay
gyár építészeti kerámia fejlesztéseinek szerepét. De a teljesítményük újjáéledése ott
látható a 20. századvégi posztmodernben,
ahogyan a Wagner-architektúra urbanisztikai
léptékének újra megjelenését is felidézik Leon
Krier vagy Ricardo Bofill gigantikus műveivel.
A Terv és metódus rész kiindulópontjai
a Duna-csatorna kiépítése (1898–1908) és a

városképet átalakító Wiener Stadtbahn viaduktjai, megállói (1894–1901). Az új infrastruktúrára alapozó dimenzió hamarosan megjelenik a világ „nagy terveiben”: a chicagói
világkiállítás (1893) mentén körvonalazódó,
Daniel Burnham-féle várostervben, Eliel Saarinen Helsinki-Munkkiniemi (1915), Hendrik
Petrus Berlage Amszterdam-Dél (1914) vagy
Canberra urbanisztikai tervpályázati (1912)
anyagaiban. Ebben az időben erősen hat
Wagner ideája, amit az 1911-ben megjelent
Großstadt in einer Studie fogalmaz meg. A
tanítványok fantasztikus tervei közt megjelennek olyan emblematikus munkák, mint Medgyaszay István Nemzeti Panteonja (1903),
Alois (Vjekoslav) Bastiltól az Okkultizmus
Tudományos Egyesületének Palotája (1902),
vagy Franz Kay Pompei projektje: Ünnepi ház
a táncosnőknek / „Hic Habitat Felicitas” Lacroma (Horvátország) szigetére. A túldimenzionált közösségi célú, illetve emlékmű karakterű
épületek tervben maradtak, de a Wagner-tanítványok jóvoltából megépülhettek később
pl. Karl Ehn Karl-Marx-Hof (1927–1930),
Hubert Gessner Karl-Seitz-Hof (1926–1933)
vagy Heinrich Schmid és Hermann Aichinger
Rabenhof (1925–1928) nevű, gigantikus munkáslakóházai.
Ezek a példák sok évtizeddel később felkeltették a nagy konstrukciók olyan úttörőinek
figyelmét, mint Frei Otto. Később a posztmodern emblematikus figuráinak – Robert Venturi, Denise Scott Brown, Shin Takamatsu,
Walter Pichler, Hans Hollein – szerkezetet,
dekort, szimbólumot ötvöző műveiben is
megjelentek. Az óriáskonstrukciók/infrastruktúrák esztétikai megjelenítésének wagneri
példáit a kurátorok kapcsolatba hozzák olyan
művekkel, mint Giles Gilbert Scottnak a Pink
Floyd lemezborítójáról közismert Battersee
Power Stationja (1925–1933), a Weber Brand
& Partner – Benno Schachner Acheni Egye-
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Rupert Pokorny: Termálfürdő és szanatórium terve, Vöslau, 1911-1912

Alois Vjekoslav Bastl: Az Okkultizmus Tudományos Társaságának palotája, perspektíva, Bécs, 1902

temi Klinikája (1971–1985), Renzo Piano és
Richard Rogers Centre Georges Pompidou
Központja (1971–1977) vagy Hans Hollein
Media-Linien müncheni olimpiai faluja (1972).
A kiállítás tablói elgondolkodtatók, beleértve
a posztmodern „következtetések” sokáig elutasított példáit is. Az építészeti gondolatok
hatásainak új hálója szövődött a kiállításon.
A szecesszió korszakát is újjáértékelte
korunk: a bécsi Stadtbahn városi infrastruktúrája ma él és virul, ám az állomások megmentéséért a városvédők többször is tüntettek.
(Friss hír, hogy Wagner Steinhof templomát
és alatta a Theater épületét „megkímélnék”
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az ingatlanfejlesztők, de a szanatóriumi épületeket feláldoznák az építőüzletnek. Belejátszhat ebbe, hogy ott a náci időkben orvosi
kísérleteket hajtottak végre gyerekeken – nem
mindenki akar emlékezni erre. Ma egy rózsakertben van itt az emlékezés helye.)
A MAK tárlata egyszerre rendkívüli kitekintéssel és részleteket feltáró alapossággal, sok
humorral tekinti át a 20. század újító hevületét, építészeti különlegességeit – Wagner ürügyén, Wagnert ünnepelve. E komplex teljesítmény a kurátort, Sebastian Hackenschmidtet
és a tudományos tanácsadókat, Iris Medert és
Moravánszky Ákost dicséri. A MAK-kal szinte

Medgyaszay István: A gellérthegyi Panteon terve, 1903

szemben áll a Postsparkasse épülete, a modern építészet ikonja. Az évfordulóra megnyílt
benne az Otto Wagner Múzeum. Itt a kiállítási
anyag részben maga a ház, a pénztárterem,
de érdekesek az egykori építési, banküzemi dokumentumok és az eredeti bútorok is.
A „cherche la femme” (keresd a nőt) régóta
a roppant szellemi teljesítmények vélt/valós
titka. A film drámai erővel láttatja Wagnernek
a feleségéhez fűződő megható szerelmét,
akihez napi szerelmes leveleit az asszony
halála után is rendre megírta. Roppant építészeti műve nem képzelhető el e megszállottan szenvedélyes emberi attitűd nélkül.
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A város metafizikája
Aleksander Czekaj kiállítása
Platán Galéria, 2018. 07. 06. – 07. 26.
—
szöveg text: Zsoldos Anna
—

Aleksander Czekaj mind korban, mind érdeklődésben Thomas Mann Varázshegyének
főszereplőjéhez, Hans Castrophoz hasonlít:
az irodalmi karakter és a fiatal lengyel képzőművész egyaránt az idő természetét keresik.
Az idő kérdésére a századelőn Bergson adott
választ: nem objektív mértékegység, hanem
szubjektív fogalom. Alexander Czekaj kiállításán az idő ábrázolásával való kísérletezés tanúi lehetünk. Fotói az analóg technika óta ismeretes multiexpozíciós eljárással készültek,
a képalkotás során egymásra rétegződnek a
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képsíkok, s ezáltal az idősíkok és dimenziók
is. Az olasz futurista festő, Giacomo Balla az
1912-es A pórázon sétáltatott kutya dinamizmusa című képén hasonlóképpen értekezik
az idő ábrázolhatóságáról. Czekaj fotóin
Varsó és Budapest ismerős épületeit látjuk,
de nem a házak, hanem a mindig mozgásban lévő, várost használó, lakó, járó ember,
s a belőle alakuló tömeg dinamikus nézőpontjából. Az utcákat elmossák az egymásra
halmozott képrétegek, a mozgásból fakadó,
egymásra rétegződő nézetek. A városi ember

mozgásából adódóan kapnak időbeliséget
az állóképek. A sétáló, a „flâneur” szubjektív
benyomásait látjuk. A Varsóban élő művész
Budapestet kívülállóként szemléli. Meggyesi
Tamás promenadológiai tanulmányaiban (lásd
MÉ 2012/3 és 2016/3) kifejti, hogy az építészet valójában formát nyert performansz. A
kiállítás képein látható épületek statikusságukban is mozognak, a történelmi idők rétegeit látjuk rajtuk, az utca moraját, az ember
által megélt szubjektív időt.

A népi építészet ügyében
TÉKA nap az Inkler-háznál
Művészetek Völgye, Taliándörögd, 2018. 07. 21.

Vonalak
Egy rendhagyó rajzóra
tanulságai

Tillmann J. A.:
Az eseményhorizonton túl
Terek, kultúrák, távlatok

www.meonline.hu
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Typotex kiadó, 2018, 216 oldal

Yona Friedman
Kiesler-díj 2018
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A TÉKA (Táj– Építészet – Közösség
Alkotótáborok) eredményeit hagyományosan minden nyáron, a Művészetek
Völgye egyik programjaként a taliándörögdi Inkler-háznál mutatják be. Itt
van a TÉKA keretében megmentett
kilenc-osztatú csehsüveg-, illetve
dongaboltozatos műemlék istálló is.
Az MTA VEAB Népi Építészeti Munkabizottsága (NEM) kezdeményezésére
korábban a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kara, majd a győri Hild József Építőipari Szakgimnázium diákjai
vettek részt a munkában Anthony Gall
és Kámán Előd, illetve Józsa Tamás
és Hellenpárt György vezetésével.
A Kárpát-medencében komoly hagyománya van az építészeti felmérő táboroknak, s az is egyre gyakoribb, hogy a
diákok egy műtárgy ácsolásában vagy
építésében vesznek részt. A TÉKA
program – amely megjelent a Károly
herceg alapította szervezet, az INTBAU (International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism) honlapján, majd olyan távoli
helyekről is érdeklődtek iránta, mint
Spanyolország, az Egyesült Államok
vagy Irán – érdekessége, hogy a fiatalok szakmai irányítással egy országos
műemlék felújításában vesznek részt.
Magát a taliándörögdi rendezvényt
Pósfai Mihály, az MTA VEAB elnöke,
Józsa János, a Műegyetem rektora
és Nagy Dénes, a NEM elnöke nyitotta meg, akik számos informális
beszélgetésen is részt vettek. A népi
építészeti – avagy népépítészeti (v. ö.
népművészet, népzene, néptánc, népköltészet) – kerekasztalon Ráday Mihály
és Kerner Gábor, a Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) elnöke és alelnöke, Józsa Tamás, a Hild
Szakgimnázium igazgatója, Gráfik Imre
ny. múzeumigazgató és Horváth Zoltán
György, a Romanika Kiadó tulajdonosa
vitatták meg a legégetőbb problémákat,
a fiatalok bevonásának lehetőségét és
a szakmai kiadványok szerepét. Beöthy
Mária a Település Arculati Kézikönyvekről tartott előadást. A rendezvényhez a
Falufejlesztési Társaság és más vidékfejlesztési szervezetek is csatlakoztak.
Sok feladat van, de megoldási javaslatok is elhangzottak. A NEM jelszava: NEM hagyjuk őseink portáját…

Mielőtt egyhetes utazásomat megkezdtem, éppen megérkezett az MÉ
idei második száma, melynek első
oldalán Meggyesi Tamás írását idézve ez áll: „Paul Klee szerint a vonal
az, amikor a pont elmegy sétálni.” A
német eredetiből szó szerinti magyar
fordítás annyira kifejező, hogy most
nyomdába kerülő könyvem címét erre
módosítottam: Walking Dot.
Ezt a bevezetőt azért tartottam fontosnak előrebocsátani, mert a MÉSZben 2018. június 15-én tartott „rendhagyó rajzórám” (Krizsán András, a
MÉSZ elnöke nevezte el így) e szavak körül forgott volna, ha az eredeti
elgondolás szerint zajlik. A valóság
mindig változást hoz, ahogyan ezúttal
is. A „Spaceprint”, térlenyomat módszerem néhány egyszerű alkalmazási
elvét egy levelezőlapra nyomtattam ki,
kiosztása és rövid magyarázata után
azt terveztem, hogy rövid séta eredményeként a kis számú hallgatóság
vonalrajzokkal ábrázolná a környezetben bőven található érdekesebb
építészeti részleteket. Szerencsére –
és nagy örömömre – többen jöttek el,
mint amire számítottunk, így a sétát
egy kibővített magyarázattal kellett
helyettesíteni, kiemelve a felületfolytonosságot, mint a térfolytonosság
feltételét, és a felület „kettős állampolgárságát”, mint egyidejű részét a
térnek és a nem-térnek. Egy – főként
lépcső-konfigurációkat tartalmazó –
rögtönzött kiállítás példákon mutatta
be a felületrajzok vonalas ábrázolását,
illetve azok különböző léptékű alkalmazásának lehetőségeit.

Tillmann József új könyvében
a tőle megszokott széles látókörű
szemlélettel a térérzékelés, a kultúra
és a politika tükrében tárgyalja a jelenkori európai népvándorlást, a migrációt, melynek hatásai mindhárom
területet érintik. A könyvben a Térérzék, Kultúra és Más távlatok című
fejezetek mindegyikében 5-6 írást olvashatunk melyek önálló esszéként is
megállják a helyüket. Együtt viszont
egy szerteágazó problématérképet
jelenítenek meg, melyben Európa
jövője a tét. Izgalmas felvetésekkel,
kortársak és klasszikusok gondolatainak összevetésével tárja fel a témát
és annak társadalmi mélyrétegeit.
Emellett globális összehasonlítást is
kapunk Amerika, Oroszország, Kína
és Japán példáján keresztül. A Személyes kinézetű kitérő című rész kilép
a fejezetstruktúrából, ebben a szerző
a svábság példáján keresztül világít
rá, hogy egy bevándorló népcsoport
integrációjában milyen jelentősége
van a közös kulturális gyökereknek. A
családi példákon keresztül az is kiderül, hogy az otthon, a haza fogalma
mennyire mást jelentett a mobilizáció
és az internet előtt. A könyv fontos
iránymutató lehet mindazoknak, akik
a mindennapos híradások végletesen
egyszerűsítő zanzáján túl a tágabb
összefüggésekre, a téma európai
gondolkodóinak vélekedésére és új
nézőpontokra kíváncsiak. Mindezt a
Typotex kiadó ízléses tipográfiával,
puha kötésű kivitelben kínálja az olvasóknak.

Negyven éve a BME-n Párkányi
Mihály tanította a magyar származású
Yona Friedman építészetét. Pár éve
újra felfedeztük Friedman munkáit: a
róla szóló szimpóziumról Polyák Levente Utópia és pragmatizmus címen
írt az Utóirat 2010/6. számába, ugyanitt Szemerei Samu Yona Friedman – a
mobil építészet Budapesten kezdődött
címen méltatta a Trafó Galériában állt
installációt, 2011-ben a Ludwig Múzeum is nagy tárlatot szentelt víziójának. Nem vitás, hogy ő a 20. század
második felének egyik legnagyobb
hatású építészeti gondolkodója, aki
a Mobil Építészet Kutatócsoportjának
alapításán és urbanisztikai példatervein
túl többek között űrvárosok utópisztikus építésze.
Yona Friedman 1923-ban született
Budapesten, június 5-én ünnepelte 95.
születésnapját. Az ünnep kiemelkedő
momentuma volt, hogy a bécsi MUMOK-ban átvette a Friedrich Kiesler
Díj – Építészet és művészet/2018-as
osztrák elismerést. „Kiesler a jövő generációk nagykövete volt a jelenben”
– nyilatkozta Yona Friedman a díj névadójáról –, …aki nem törekedett arra,
hogy valami nagyot építsen” – de ez az
áttételesen pozitív megjegyzés bátran
állítható róla is. Az ünnepség keretében
levetítették Michael Klein és Sasha Pirker 60 elefánt – egy teória epizódjai /
Improvizáció #1 című, Friedman munkásságával foglalkozó filmjét. Friedman
1944-ben menekült el Magyarországról – egy díjjal és/vagy egy filmmel a
magyar építészet is tartozna neki.

Nagy Dénes

Magyar Péter

Botzheim Bálint

Szegő György
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Ház+Mesterek 2: premier és kerekasztal-beszélgetés a MÉSZ filmsorozatának szereplőivel szeptember 14-én 16 órától a FUGA-ban.
A HÁZ, mint építészeti alapegység és a MESTER, mint különös tudással rendelkező személy szóösszetétel a címe a Magyar Építőművészek Szövetsége gondozásában elkészült
portréfilmsorozatnak, melynek újabb részeit
forgatták idén. Az új epizódok a hetvenes,
nyolcvanas években indult építészgeneráció
kimagasló tehetségű tagjaival készültek, bemutatva gondolataikat szakmáról, hivatásról,
épületekről. A moderátor Somogyi Krisztina,
beszélgetőpartnerek: Jahoda Maja, Pelényi
Margit, Cságoly Ferenc, Jankovics Tibor, Magyar Péter, Nagy Tamás, Roth János, Tomay
Tamás, Vesmás Péter.
Szeptember 14-én 16 óráig lehet jelentkezni
a Budapest Építészeti Nívódíj 2018 pályázatra. A pályázat célja, hogy elősegítse az új
értékek teremtését, a hagyományos értékek
megőrzését, valamint az építészeti és környezeti kultúra fejlődését. Cél, hogy a Budapest
Építészeti Nívódíja 2018 odaítélésével a legkiemelkedőbb alkotások megkapják a megérdemelt figyelmet és nyilvánosságot. A pályázaton olyan Budapest közigazgatási területén
található alkotások vehetnek részt, amelyek
Budapest építészeti arculatát vagy egy városrész használatát, megjelenését javítják és
amelynek használatbavételi engedélye 2015.
január 1. - 2017. december 31. között vált
jogerőssé, vagy ebben az időszakban adták át
(nem építési engedély köteles építmény esetén). Az alkotás lehet megvalósult új, illetve rehabilitált épület, építmény, közterület, belső tér.
Részletes információ: bpnivodij.hu
Idén 21. alkalommal rendezik meg az Újszegedi Bioépítészeti Napokat, ahol most a
környezettudatos építészet tematikájában tartanak konferenciákat, és rendeznek kiállítást. A
program keretein belül október 9-én, 10-én és
11-én konferenciák várhatók, a témával kapcsolatos kiállítás október 9-től 19-ig tart Szegeden, a Bálint Sándor Művelődési Házban.
Október 4-én rendezik meg az Öko Home
Expót a budapesti Lurdy Konferencia- és
Rendezvényközpontban. Az eseményre a hazai szakemberek mellett olyan elismert nemzetközi előadók is érkeznek, akik területük
legjobbjai, és nem csupán elméleti, de komoly
gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek. Magyar
viszonylatban kivételes témákkal találkozhatunk itt; szó lesz az épületbiológiáról, tudományos tervezési módszerekről, modellekről és a
legújabb EU kutatási projektekről.

DÍJAK

A Magyar Építőművészek Szövetsége a 2018as Csonka Pál-érmet Patonai Dénes DLA
prof. emeritus építészmérnök és (posztumusz)
Nagy Bence Ybl-díjas szerkezettervező alkotópárosnak adományozta. (lásd részletesen
Szcéna rovatunkban)
A soproni Modelart Presentation nyerte a
Német Design Tanács Iconic Awards 2018
innovatív építészetért járó díját kommunikáció kategóriában. A DANUBIO 3 különböző
lakástípusát bemutató, abszolút újszerű makettjével nyert rangos elismerést a Modelart
Presentation, amellyel Flet névre keresztelt
termékét mérette meg erős nemzetközi mezőnyben az építészeti modellezésre specializálódott soproni cég. Az Iconic Awards az
építészethez holisztikusan közelítve díjazza a
tervezés, a design és a kommunikáció leginnovatívabb eredményeit. A díjátadót október
8-án a müncheni Die Pinakothek der Moderne
épületében rendezik meg.

KIÁLLÍTÁSOK ITTHON
∙ Modern staircase.
	Ester Havlová és Filip Slapal fotókiállítása,
MÉSZ Kós Károly-terem, 09. 14-ig
∙ Felfedezők.
	Ybl Budai Kreatív Ház, 09. 23-ig
∙	A sötétség feltárása.
	Trafó Galéria, 10. 21-ig
∙ Kozma Klasszik. A Budapesti Műhely és
Kozma Lajos. Műcsarnok, 12. 02-ig
∙ Jákob lajtorjája. Féner Tamás kiállítása.
2B Galéria, 09. 29-ig
∙	Impressziók. Monet-től Van Goghig,
Matisse-tól Warholig.
MODEM, Debrecen, 09. 23-ig
∙ Bacon, Freud és a londoni iskola festészete.
MNG, 10. 09. – 2019. 01. 13.
∙	Nyelvrokonok. Észt-magyar kortárs
művészeti kiállítás.
	Ludwig Múzeum, 09. 28. – 2019. 01. 06.
∙ Memory of Love – A szeretet emléke.
	Sam Havadtoy kiállítása. Ferenczy
Múzeumi Centrum, Szentendre, 09. 30-ig
∙	Seuso-kincs. Nemzeti Múzeum, 11. 11-ig
∙ Mit vásárolt Jucika? Nők a szocialista
reklámban. Magyar Kereskedelmi és
	Vendéglátóipari Múzeum, 11. 04-ig

KIÁLLÍTÁSOK KÜLFÖLDÖN
Anglia
∙ Renzo Piano. Royal Academy of Arts
	London, 2019. 01. 20-ig
∙ A seedbed of ideas. The Building Centre
	London, 10. 12-ig
∙ Out of Character. Sir John Soane's
Museum, London, 11. 18-ig
Ausztria
∙ Europe’s Best Buildings. Mies van der
	Rohe Award 2017. Az W, Bécs, 10. 22-ig
∙ Ökotopia. GrazMuseum, Graz, 10. 07-ig
∙ Post Otto Wagner. MAK, 09. 30-ig
Dánia
∙ Utzon Gallery. Utzon Center,
	Aalborg, 12. 31-ig
Finnország
∙ Constructions by Sakari Laitinen.
	Alvar Aalto's Housing Architecture.
	Alvar Aalto Museum, Jyväskylä, 11. 04-ig

régi-új magyar építőművészet

Franciaország
∙ Collection paysages 1987-2017.
	Arc en rêve – centre d'architecture
Bordeaux, 10. 01-ig
∙ Gordon Matta-Clark: Anarchitect.
Jeu de Paume, Párizs, 09. 23-ig
Hollandia
∙ Dissident Gardens. Het Nieuwe Instituut
	Rotterdam, 09. 23-ig
Németország
∙ Active Buildings. Aedes Architekturforum
Berlin, 10. 11-ig
∙ Meili, Peter & Partner: Unikum.
	Architektur Galerie Berlin, 10. 20-ig
∙ Rhein-Main: Die Region leben.
	DAM, Frankfurt, 10. 14-ig
∙ Hybrid Tblisi. Betrachtungen zur Architektur in Georgien, DAM, Frankfurt,
09. 29. – 2019. 01. 13.
∙ Palaces and Factories. The Architecture
under King Ludwig II. Architekturmuseum
der TU München, 2019. 01. 13-ig
Norvégia
∙ House Viewing. National Museum of Art
	Architecture and Design Oslo, 11. 28-ig
∙ AIT Award 2018.
	AIT Architektur Salon Hamburg, 09. 28-ig
Olaszország
∙ Zevi’s Architects
MAXXI, Róma, 09. 16-ig
Portugália
∙ Building Stories. Fundação Centro
Cultural de Belém Lisbon, 10. 14-ig
Svédország
∙ Public Luxury.
	ArkDes, Stockholm, 2019. 01. 13-ig
∙ Architecture in Sweden.
	ArkDes, Stockholm, 2021. 12. 31-ig
Szlovénia
∙ Stanko Kristl: Humanity and Space.
MAO - Museum of Architecture and
	Design Ljubljana, 09. 28-ig
∙ Constructive Alps 2017.
MAO - MAD Ljubljana, 11. 04-ig

PÁLYÁZATOK
Észak-pesti, Dél-budai és Dél-pesti Centrumkórház – tervpályázat: Három pályázatot
hirdetnek, melyeknek célja az Egészséges
Budapest Program által kijelölt, Budapest
egészségügyi infrastruktúrájának megújítására irányuló programba illeszkedő építészeti
megoldások találása. A kórházak megvalósításához olyan építészeti terveket várnak,
melyek azok optimális megalkotásához, illetve a műszaki tervdokumentációk elkészítése
által a tervezők kiválasztásához szükségesek. A tervezendő kórház egyes funkcionális
egységeit építészeti és orvosszakmai szempontból is optimálisan kell megalkotni. Törekedni kell egy betegközpontú, barátságos és
a gyógyulást elősegítő, kellemes környezet
megalkotására. Az épületet a gyógyászati
módszerek és technikai fejlődés szem előtt
tartásával olyan struktúrában kell létrehozni, hogy az komolyabb beavatkozás nélkül,
dinamikusan tudjon reagálni a változó igényekre. Az épület költségeit nemcsak a kezdeti beruházási költség szempontjából, hanem az üzemeltetés költségeinek figyelembe
vételével kell tervezni, a gazdaságosság és

környezettudatosság kiemelt fontosságú.
A tervezésénél törekedni kell az építészeti
értékteremtésre, valamint kiemelt figyelmet
kell fordítani az ahhoz kapcsolódó közterek
és pihenőparkok tervezésére. A betegellátás
és épületüzemeltetés támogatására integrált
informatikai rendszer, „smart hospital”- megoldások tervezése szükséges.
Leadási határidő: 2018. október 8., 12:00
További részletek:
∙ Észak-pesti Centrumkórház:
http://mek.hu/media/files/2018/tervpalyazatokpdf/PD_%2B_Felhivas_AEEK_EP-CENTRUMKORHAZ_0801.pdf
∙ Dél-pesti Centrumkórház:
http://mek.hu/media/files/2018/tervpalyazatokpdf/PD_%2B_Felhivas_AEEK_DP-CENTRUMKORHAZ_0801.pdf
∙ Dél-budai Centrumkórház:
http://mek.hu/media/files/2018/tervpalyazatokpdf/PD_%2B_Felhivas_AEEK_DB-CENTRUMKORHAZ_0801.pdf
BGE Központi Könyvtár tervpályázata
A Budapesti Gazdasági Egyetem a Buzogány
utcai kampusz kollégiumi épületében kialakított könyvtár funkcionális bővítését tervezi
az épülethez csatlakozó, jelenleg földszintes
konyha-étterem helyén. A beruházás célja
egy 21. századi elvárásoknak is megfelelő
multifunkcionális létesítmény kialakítása,
amelyet a magyar és külföldi hallgatók, valamint az oktatók igényeiknek megfelelően
használhatnak. A központnak alkalmasnak
kell lennie az oktatási, tanulási, kutatási és
kulturális tevékenységek mellett a kikapcsolódásra és feltöltődésre is. A közbeszerzési
dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető ezen
a címen. Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés
benyújtandó elektronikusan itt.
Leadási határidő: 2018. október 16., 14:00
További információ MÉK Nonprofit Kft., Ötpacsirta u. 2.
Squeeze it! nemzetközi pályázat
A vizuális művészetek, a színház és az információs technológiák találkozását ünnepli
idén is a harmadszorra meghirdetett „Squeeze it!” pályázat, melyet Franco Jesurun olasz
galerista tiszteletére alapítottak. Ez alkalommal november 12-ig jelentkezhetnek 30 év
alatti fiatal művészek, mégpedig egy négy
köbméteres négyzetbe rendezhető, különleges színpadi előadás tervével. Apályázat
az Európai Unió tagállamaira terjed ki, és az
említett szakterületekhez kapcsolódó fiatal
alkotóknak szolgál kivételes alkalomként
arra, hogy megosszák egymással tapasztalataikat. Emiatt a szakirányban kevert csoportokat előnyben részesítik az elbírálás alatt.
A pályamunkáknak egy elképzelt drámamű
színpadképét, színészeit és dramaturgiáját
kell tartalmazniuk, illetve az előadás forgatókönyvét, mely a kortárs vizuális művészetekben felmerült kérdéseket kell tematizálja,
illetve az információs technológia lehetséges
kapcsolódási pontjait a művészetekkel. A
négy köbméteres színpadképen belül nem
lehet 16 percnél hosszabb a munka.
Leadási határidő: 2018. november 12.
További információ: http://www.triestecontemporanea.it/squeezeit_2018/Squeeze_it_2018_contest/index.html
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építészek
architects

____

Kis péter

Dobrányi Ákos

Peschka Alfréd

Pottyondy Péter

Skardelli György

építész

építész

építész

építész

építész

Diploma // Degree

Diploma // Degree

Diploma // Degree

Diploma // Degree

Diploma // Degree

1993 BME, Építészmérnöki Kar
1996 PhD képzés Műegyetemen
2002-2004 Moholy Nagy Művészeti
Egyetem DLA
1994-1996 MÉSZ Mesteriskola

1996 BME Építészmérnöki Kar

1991 BME Építészmérnöki Kar
1996 Mesteriskola XIII. ciklus

1979 BME Építészmérnöki Kar

1980 BME Építészmérnöki Kar

Oktatói tevékenység // Teaching activity

Oktatói tevékenység // Teaching activity

1986–1996 Ybl Miklós Építőipari
Műszaki Főiskola

BME Építészmérnöki Kar
Széchenyi István Egyetem,
Építészmérnöki Kar

Válogatott munkák // Selected projects

Válogatott munkák // Selected projects

1981 Veszprém, belvárosi foghíj
2003 Budapest, Papp László Aréna
2005 Budapest, Európai Ifjúsági
Központ
2006 Budapest, JTMR Párbeszéd Háza
2009 Budapest, Dorottya Palota
2012 Felsőtárkány, Bambara
Hotel és SPA
2013 Budapest, Várkert Bazár felújítás,
bővítés
2017 Miskolc, Diósgyőri Stadion

Alsóvár újjáépítése, Füzér, 2016
Kálvin tér felszíni kialakítása,
Budapest, 2013
Innovációs Központ, Sopron, 2005
Sportaréna és Városi tér,
Budapest, 2003
Gandhi Alapítványi Gimnázium
és Tornacsarnok, Pécs, 2002
Knorr-Bremse Kutatási Központ,
Budapest, 1999
Városi Sportcsarnok, Szentes, 1996
SOS Gyermekfalu, Kőszeg,1993

Válogatott munkák // Selected projects

Arany János Szakiskola, Csorna, 2004
Villa, Budapest, 2012
The Bigfish étterem, Budapest, 2013
Kocka bár, Budapest, 2013
Prezi.com Iroda, Budapest, 2015
Tromsø fogászat, Tromsø, Norvégia, 2015

MOM Park, Budapest
Anjou Residence, Budapest
Reneszánsz ház, Budapest Kazinczy u.
Rekonstrukció és tetőtérbeépítés,
Budapest Fő u.
Gróf Buttler Borászat, Eger
Zugligeti úti lóvasút végállomás rekonstrukciója, Budapest
Takata légzsákgyár, Miskolc
Grand Tokaj Palackozó, Tolcsva

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

Arany János Szakiskola,
Csorna – I. díj, 2001
Kormányzati Negyed – I. díj, 2007
Budapest BOX – megvétel, 2015

Szépművészeti Múzeum környezetének
kialakítása, 1997 – 1. díj
Tatabányai megyei könyvtár kialakítása,
2002 – megosztott 1. díj
Szentendre, Duna Korzó, 2007 – 3. díj

Válogatott munkák // Selected projects

Díjak // Awards

1997 Europan 4 - Runner Up Prize
1998 Piranesi Award – Mentioned
2009 Mies van der Rohe-díj
– Shortlisted Project
2009 Premio Europeo di Ugo Rivolta
– Winner
2010 Brick Award 2010
– Selected Project
2010 Archdaily-The Building of the Year
Prize – Category Winner
2011 Molnár Péter Emlékdíj

Díjak // Awards

2002 Pro Architectura díj
2016 Építőipari Nívódíj

Válogatott munkák // Selected projects

NKE Speciális oktatási épület,
Budapest, 2017
Hungária krt. 17-19 irodaház,
Budapest, 2017
Közigazgatási Központ,
Szigetszentmiklós, 2017
Könyves Kálmán Krt. irodaház,
Budapest, 2009
Bécsi Corner, Budapest, 2009
Hotel Fagus, Sopron, 2002
Jégkorongcsarnok,
Budapest, 2002
Westend Hotel Hilton,
Budapest, 2000
Kiemelt pályázatok // Featured competitions

Városi sportcsarnok,
Szigetszentmiklós, 2002 – 1. díj
Egyetemi és Városi könyvtár,
Sopron, 2001 – 1. díj
Üzletház, Vác, 1993 – 1. díj

Iroda // Office

Öt Elem Kft.
1024 Bp. Nyúl utca 7.
+36 20 932 8078
mail@otelem.hu

Díjak // Awards

Plant / Atelier Peter Kis Kft.
1011 Budapest, Iskola utca 4.

1990 Vállalkozói Építőiparért
Alapítvány díja
1991 BME diplomadíj
2000 Európai szállodatervezési díj
2001 Figyelő Építészeti díja
2001, 2011 FIABCI – 1. díj
2009 Év Háza különdíj
2010 FIABCI Magyar tagozat különdíja
2017 Equitone különdíj

www.plant.co.hu

Iroda // Office

Iroda // Office

www.otelem.hu

Óbuda Építész Stúdió Kft.
1033 Budapest, Hévízi út 3/A
+36 1 4390504
+36 30 2884181
peschka.alfred@obudastudio.hu

építészek // architects

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

2004 JTMR Párbeszéd Háza,
meghívásos pályázat 1. díj
2008 Hotel Renaissance,
meghívásos pályázat 1. díj
2014 Új MTK Stadion, országos
pályázat, megvétel

Kiemelt pályázatok // Featured competitions

Nemzeti Emlékhely, Székesfehérvár,
2009 – 3. díj
Nemzeti Színház, Budapest,
2000 – meghívás
Világkiállítási Pavilon, Hannover,
1999 – 2. díj

Díjak // Awards

1979 Diplomadíj
2003 Budapest Építészeti Nívódíj
2014 Ybl Miklós Díj
2017 FIABCI World Prix d’ Excellence
Iroda // Office

KÖZTI Zrt. Pottyondy Stúdió
+36-1-487-2695
kozti@kozti.hu
www.kozti.hu

Díjak // Awards

1997 Ybl Miklós díj
2001 Pro Architectura díj
2002 Pro Architectura (XI. ker.) díj
2003 Budapest Építészeti Nívódíj díj
2005 Winkler Oszkár plakett
2009 Prima Primissima díj
Iroda // Office

KÖZTI Zrt.
1023 Budapest, Lublói utca 2.
+36 1 4872600
kozti@kozti.hu
www. kozti.hu
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Bun Zoltán PhD

Krizsán András DLA

Varga Piroska

Sugár Péter DLA

Szécsi Zoltán

Ónodi Szabó Lajos

építész

építész

építész

építész

építész

építész

Diploma // Degree

Diploma // Degree

Diploma // Degree

Diploma // Degree

Diploma // Degree

Diploma // Degree

2005 BME Építészmérnöki Kar
2012 PhD fokozat BME Építészmérnöki Kar Csonka Pál Doktori
Iskola

1986 BME Építészmérnöki Kar
1992 KKE Vándoriskola
2009 BME települési főépítész
szakmérnök

2008 BME építészmérnöki kar

1980 BME Építészmérnöki Kar
1986 MÉSZ Mesteriskola
2004 BME – DLA fokozat

1988 BME Építészmérnöki Kar

1976 BME Építészmérnöki Kar

Oktatói tevékenység // Teaching activity

Válogatott munkák // Selected projects

1996-tól BME Urbanisztika
Tanszék
2000-től BME Ipar Tanszék,
adjunktus
2010 BME egyetemi docens

Fót, műemléki templom és zárda
helyreállítása
Esztergom, fehér torony védőépületének helyreállítása
Nádasdy-kastély, Nádasdladány,
helyreállítás
Kálvin téri ref. épület,Budapest,
rekonstrukciója
Árkay Aladár budai épületeinek
rekonstrukciója
Károli Gáspár Ref. Egyetem
Szakkollégiuma, Budapest,
emeletráépítés
BAH Center, Budapest
Nagykovácsi református
templom

Oktatói tevékenység // Teaching activity

Főépítészi tevékenység // Chief architect

2009–2010 BME Építészmérnöki
Kar Építészettörténeti és Műemlék Tanszék
2012–2013 BME Építészmérnöki
Kar előadói, konzulensi és opponensi pozíciók BME, ELTE

1992-től Pula
2011-2013 Felsőörs
2013-tól Esztergom

Válogatott munkák // Selected projects

Bazaltbor borászat, Badacsonytomaj (Kis Péterrel), 2007–2008
Motel-One szálloda és parkolóház, Budapest 2010–2011
Újpesti Új Vásárcsarnok,
Budapest 2013–2018
Kiemelt pályázatok // Featured competitions

Magyar Nagykövetség, Washington,1. díj (A&D Studio) 2005
Díjak // Awards

2005 Diplomaterv különdíj
2008 ARCC Best paper award
2010 BME Doktorjelölti ösztöndíj
2017 MÉSZ fiatalok feketén fehéren
Kiemelt kutatások // Featured research

Az építészeti nyilvánosság helyzete (NKA), 2005–2006
Az építészetelmélet az ezredfordulón (OTKA), 2008–2011
Az elmélet és a tervezésmódszertan változása (doktori
kutatás, BME), 2007–2012

Oktatói tevékenység // Teaching activity

2013-2017 BME Középület
tervezési Tanszék
2017 Budapesti Metropolitan
Lab kurzus vezető
2017- Széchenyi István Egyetem
Építészmérnöki kar, meghívott
oktató

Oktatói tevékenység // Teaching activity

Csütörtöki iskola faluszeminárium
Nagyapám Háza mester inas
képzés
Válogatott munkák // Selected projects

Bezerédi-ház, Csopak, 1997
Szigeti Strandfürdő,
Révfülöp, 1998
Evangélikus Oktatási Központ,
Révfülöp, 1999
Ravatalozó átalakítás,
Felsődörgicse, 2007
Egry József Iskola, Zánka, 2011
Új Nemzedék Központ,
Zánka, 2013
Díjak // Awards

1997, 1998, 1999 Veszprém
Megye Építészeti Nívódíj
2006 Kós Károly díj
2012 Ybl Miklós díj
2013 Pro Architectura díj

Oktatói tevékenység // Teaching activity

2002- BME Középületterv.
Tanszék
2005-2007 BME Tervező
Szakmérnöki képzés

Válogatott munkák // Selected projects
Válogatott munkák // Selected projects

Válogatott munkák // Selected projects

2017 Nagykőrösi Arany János
Közgyűjtemény belsőépítészete
2016 Rudapithecus látványtár
a Majomszigeten Rudabánya,
NARMER Építész Studióval,
2013 Óvoda és bölcsőde bővítés
belsőépítészete, Lauchringen,
Németország (BYTHEWAY
architects)
Kiemelt pályázatok // Featured competitions

2014 Szubjektív Budapest 3. hely,
Fisli Évával és Róbert Júliával
2010 Pestszentimre Óvoda
pályázat megvétel (BYTHEWAYarchitects)
2008 Budapest Szíve pályázat ,
MEGVÉTEL a NL Hungary Kft és
a Munkacsoport.net együttműködésében

OREMUS társaság szőlő- és borfeldolgozó épülete, Tolcsva, 2000
Sauska borászat, Villány, 2013
Design Hotel, Budapest, 2007
77 lakásos lakóépület,
Budapest, 2011
Erzsébetvárosi gettó emlékfal,
Budapest, 2014
Kiemelt pályázatok // Featured competitions

Nyírbátor, műemléki városközpont, 1980 – I díj
Eger, Szarvas tér és környéke,
(Csikós Zoltánnal), 1995 – megosztott I. díj
Salgótarján, Baglyaskő beépítése,
(Gerő Balázzsal), 1987 – I. díj

Kiemelt pályázatok // Featured competitions
Díjak // Awards

MODUM Építésziroda Kft
+36 1 2200677
modumkft@gmail.com

2008 MÉSZ-MÉK diplomadíj,
2008 ALUTA diplomadíj
2008 Az Építészetfejlődéséért
Alapítvány 2. díja

2001 Beton és Vasbeton Építészeti Díj
2002 Ybl Miklós Díj
2004 Molnár Péter Emlékdíj
2004 Az Év Szép Háza Díj
2007 Budapest Építészeti Nívódíja
2008 Pro Architectura Díj
2008 The European Hotel Design Awards – Best Architecture

www.modum.hu

Iroda // Office

Iroda // Office

Grafit Műterem Kft
ügyvezetője és vezető tervezője

RADIUS B+S Kft.
1011 Budapest, Markovits Iván u. 4.
+36 1 7922798
office.radiusbs@gmail.com

Díjak // Awards
Iroda // Office

Iroda // Office

Firka Építész Stúdió Kft.
1066 Budapest, Teréz krt. 46.
+36-1-302-4617
info@firkastudio.hu

www.grafitmuterem.hu

www.radiusbs.hu
www. firkastudio.hu

régi-új magyar építőművészet

Társasház, Budapest,
Felhévízi út, 1999
Eötvös Károly Megyei Könyvtár
rekonstrukciója, Veszprém (Lázár
Antallal), 2000
Magyar Nagykövetség, Berlin
(Sylvester, Szécsi, Borostyánkői,
Lázár, Vajay), 2001
Balaton Pláza, Veszprém, 2004
Svábhegyi Református Gyülekezeti Központ, Budapest (Ónodi
Szabó Lajossal), 2018
Társasház, Budapest (Váncza
Lászlóval), 2008
Vízi Rendőrség és Vízibusz
Terminál, Kopaszi-gát (Váncza
Lászlóval), 2007

Kopaszi-gát és térségének
beépítése (Váncza Lászlóval),
2004 – kiemelt megvétel
Debreceni Nagyerdei Strandfürdő
és Aquaticum rekonstrukciója
(Váncza Lászlóval), 2004 – III. díj
Csopaki Villapark, 2009 – I. díj
Díjak // Awards

2001 Pro Architectura
2007 Pro Architectura Újbuda
Iroda // Office

ESP'63-67 Építésziroda
szecsi.zoltan@mail.bme.hu
www.esp-arch.hu

Iroda // Office

Bicske Építő Kft.
bicske.epito@gmail.com
+36 30 986 5527
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Dombi Miklós

Pintér Tamás

Turai Balázs

Alexa Zsolt

Rabb Donát

Schreck Ákos

építész

építész

építész

építész

építész

építész

Diploma // Degree

Diploma // Degree

Diploma // Degree

Diploma // Degree

Diploma // Degree

Diploma // Degree

1998 BME Építészmérnöki Kar
2001 Széchenyi István Műszaki
Főiskola, építész üzemmérnök

1996 BME Építészmérnöki Kar
2010 CEU Business School,
MBA ingatlan és pénzügyi
specializációval

2004 BME Építészmérnöki Kar,
kitüntetéses oklevél

2003 BME Építészmérnöki Kar
2008 BME építész tervező
szakmérnöki diploma

2002 BME Építészmérnöki Kar
2008 BME építész tervező
szakmérnöki diploma

2002 BME Építészmérnöki Kar
2008 BME építész tervező
szakmérnöki diploma
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Válogatott munkák // Selected projects

Arany János Szakiskola,
Csorna, 2004
Villa, Budapest, 2012
The Bigfish étterem,
Budapest, 2013
Kocka bár, Budapest, 2013
Prezi.com Iroda, Budapest, 2015
Tromsø fogászat, Tromsø,
Norvégia, 2015

Arany János Szakiskola, Csorna,
2004
Villa, Budapest, 2012
The Bigfish étterem, Budapest,
2013
Kocka bár, Budapest, 2013
Prezi.com Iroda, Budapest, 2015
Tromsø fogászat, Tromsø,
Norvégia, 2015

Arany János Szakiskola, Csorna,
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2013
Kocka bár, Budapest, 2013
Prezi.com Iroda, Budapest, 2015
Tromsø fogászat, Tromsø,
Norvégia, 2015
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Kiemelt pályázatok // Featured competitions

Arany János Szakiskola,
Csorna – I. díj, 2001
Kormányzati Negyed – I. díj,
2007
Budapest BOX – megvétel, 2015

Arany János Szakiskola, Csorna
– I. díj, 2001
Kormányzati Negyed – I. díj,
2007
Budapest BOX – megvétel, 2015

Arany János Szakiskola, Csorna
– I. díj, 2001
Kormányzati Negyed – I. díj,
2007
Budapest BOX – megvétel, 2015
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Díjak // Awards

2018 Józsefvárosi Sportpálya
udvar fejlesztése – 3. díj
2016 Europark Üzletközpont
rekonstrukciója
2014 Győr Város új sportkomplexuma – 1. díj

2001 köztéri műalkotás, Levi,
Finnország – 1. díj
2016 MOME Campus – megvétel
2016 SOTE Egészségtudományi
Kar épületének bővítése – 3. díj
2017 NMHH EMC mérőlabor és
szerverközpont – 2. díj

2003 Hauszmann Díj
2008 Holcim Awards európai
regionális fődíja

2008 Holcim Awards európai
regionális fődíja

2002 Diplomadíj
2008 Holcim Awards európai
regionális fődíja
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DPI Design Kft.
1111 Budapest, Karinthy út 12.

2004-2006 Az építészet nyilvánossága (BME Építészmérnöki
Kar, NKA)
2010-2012 Cselekvő elmélet:
kortárs proaktív építészelméletek
(BME, Építészmérnöki Kar)

2007-től SZIE Építészmérnöki Kar
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2012–2014, MOME, építészeti
vizualizáció

2012 Green House Irodaház,
Budapest
2012 Metró4 járműtelep és diszpécserközpont, Budapest
2012 Trafó Irodaház, Budapest
2015 Sportkomplexum, Győr
2016 GCO irodaház, Budapest
2018 SCG irodaház, Budapest
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2018 Józsefvárosi Sportpálya
udvar fejlesztése – 3. díj
2016 Europark Üzletközpont
rekonstrukciója
2014 Győr Város új sportkomplexuma – 1. díj
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DPI Design Kft.
1111 Budapest, Karinthy út 12.
www.dpi.hu
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2007-2013 BME Építészmérnöki Kar

Oktatói tevékenység // Teaching activity

Válogatott munkák // Selected projects

2009 Millenáris irodaháza
2011 DKV villamosjárműtelep,
Debrecen
2012 Szálloda, Budapest Váci
utca
2012 Green House Irodaház,
Budapest
2012 Metró4 járműtelep és diszpécserközpont, Budapest
2012 Trafó Irodaház, Budapest
2015 Sportkomplexum, Győr
2018 SCG irodaház, Budapest
Kiemelt pályázatok // Featured competitions

www.dpi.hu
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köztéri műalkotás, Levi,
Finnország, 2001
Tanuszoda és termálfürdő, Gelse
(Karácsony Tamással), 2006
Kocka bar, Budapest, Kazinczy
utca, 2013
Kozmetikai üzlet és Spa, Neuillysur-Seine, Franciaország, 2013
Prezi iroda belsőépítészete,
Budapest, 2015
Aero Green városi farm konténer,
Budapest, 2017
WorldQuant iroda belsőépítészete, Budapest, 2018
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Iroda // Office

MINUSPLUS Generáltervező Kft
postacím: 1082 Budapest,
Leonardo da Vinci utca 12-14.
X / 74
stúdió: 1114 Budapest, Orlay
utca 4. mfszt. 2.
+36 70 338 14 69
alexa@minusplus.hu
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MINUSPLUS Generáltervező Kft
postacím: 1082 Budapest,
Leonardo da Vinci utca 12-14.
X / 74
stúdió: 1114 Budapest, Orlay
utca 4. mfszt. 2.
+36 70 515 07 15
schreck@minusplus.hu
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MINUSPLUS Architecture &
Design
1114 Budapest, Orlay utca 4.

www. minusplus.hu
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Bartók István építész. 1991-ben kapott diplomát a BME Építészmérnöki
Karán, 2003-ban ugyanitt DLA-fokozatot szerzett. 1997-től Fejérdy és Bartók
Építészeti Kft. tervezője. 2010-től a BME Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszékén egyetemi adjunktus, 2016-tól egyetemi docens. 2011-ben
megosztott Pro Architectura díjat kapott.
Bodonyi Csaba építész. 1967-ben diplomázott a BME Építészmérnöki
Karán, 1970–72 között elvégezte a MÉSZ Mesteriskoláját, mestere Plesz Antal
volt. 1967-ben Miskolcon, az Északtervnél lett gyakornok. 1970-től 1989-ig
az Északtervnél dolgozott mint tervező, főépítész, műszaki igazgatóhelyettes.
1989–1998 között az Interplan Kft. műteremvezetője, 1987–2011 között Tokaj
főépítésze volt. 1980–84-ben a MÉSZ Mesteriskolája vezető építésze, 1977
és 1988 között a Miskolci Építészműhely szervezője és szakmai vezetője volt.
1990-től a Bodonyi Építész Kft. vezető tervezője. 1992-től a Magyar Művészeti
Akadémia alapító tagja, 1996-ig elnökségi tagja. 1993-tól címzetes egyetemi
tanár. Alapító tagja a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportjának, 2009-től elnöke.
Botzheim Bálint építész, kutató. Szakterülete: digitális építészet, parametrikus paradigma. 2007-től a Kapy és társai Kft. partnere. Közös pályázatokat készített 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 Építőművészet szerkesztője. 2013-ban a Pécsi Tudományegyetemen szerzett MA fokozatot.
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. 2012 között a www.kultura.hu
szerzője, 2009-2011 között a Budapesti Városvédő Egyesület titkára.
Katona Vilmos PhD építész, szakíró, a Metszet építészeti folyóirat főszerkesztő-helyettese. 2008-ban szerzett diplomát a BME Építészmérnöki Karán. PhD fokozatát a kar Építészettörténeti és Műemléki Tanszékén végzett
ösztöndíjas kutatás, számos külföldi és hazai tudományos szereplés (London
AAA, Aberdeen RGU, Luzern HSLU, Basel SAM, Sevilla) után kapta 2014-ben.
Kiemelt kutatási területe a kortárs liturgikus építészet. Négy évig a BME és a
soproni AMI párhuzamos óraadója volt.
Kiss Tamás építész. 2017-ben diplomázott a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Karán. Pályakezdő építészeti tevékenysége mellett élénk érdeklődést mutat
az építészettörténet, a 19-20. század fordulójának építészete, s az építészeti
téralakítás iránt. Lajta Béla funerális építészetéről szóló tanulmányával 2017-ben
a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián II. helyezést ért el.
Klein Rudolf PhD (1985 és 1995), Mphil (1982) építészettörténész, habil.
egyetemi tanár (Szent István Egyetem, előzően: Tel-avivi Egyetem, Kyotói Műegyetem, Jeruzsálemi Héber Egyetem, Bezalel Művészeti Akadémia, Újvidéki
Egyetem), a 20. századi építészet ill. az újabb kori zsinagógaépítészet kutatója. Fontosabb könyvei: Zvi Hecker – Oltre il riconoscibile, Testo & Immagine,
Torino, 2002; L’art Juif (társsz.: G.S. Rajna, Z.A. Maisels, R. Reich. D. Jarassé)
– Paris: Citadelles & Mazenod, 1995. /ang.: Jewish Art, Abrams, New York,
1997., / ném.: Die Jüdische Kunst – Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1997.; Tadao
Ando – Architect Between East and West / Az építész Kelet és Nyugat között,
Pont, Bp., 1996.; Kortárs Magyar Építészeti Kalauz (társszerzők: Lampel Éva és
Miklós), Vertigo, Bp., 2001; Jože Plečnik, Akadémia K. Bp., 1992; Peter Eisenman – A dekonstruktivizmustól a foldingig (Kunszt Györggyel), Akadémiai K. Bp.,
1999.; A lakógéptől az érző építészetig. 20. századi elméletek, Novi Sad, 1988;
Sudelovanje korisnika u oblikovanju stana, Gradevinski fakultet, Subotica, 1987.

régi-új magyar építőművészet

Maczkó Erzsébet színtervező, színszakértő (BME, 1994), bölcsész (ELTE,
2005), fotó- és képzőművész. Rendszeresen szerepel egyéni és kollektív kiállításokon, színes környezet, fotó- és képzőművészet témában, itthon és külföldön.
Alkotóművészi pályája mellett, kiállítási kurátorként tevékenykedik, kulturális és
építész szakmai programokat, konferenciákat szervez, építészeti cikkeket ír.
Magyar Péter Dr. 1967-ben a BME-n szerzett építész diplomát, ezt követően építészként dolgozott állami tervezőirodákban és a Lakóépülettervezési
Tanszék meghívott előadója volt. 1975-ben Nigériába, majd onnan az Egyesült
Államokba költözött, ahol folytatta tervezői és oktatói praxisát. Dolgozott az
Auburn Universityn (Burlington címmel kitüntetett tanárként); a University of
Cincinnatin; Mexikóban a University of Monterreyn, valamint vendégtanárként
oktatott Dániában, a koppenhágai Royal Academy of Arts-on (Királyi Művészeti
Akadémián), majd a Pennsylvania State University Építészeti Karát vezette.
Fort Lauderdale-ben a Florida Atlantic Universityn az Építészeti Kar alapító
igazgatójaként tevékenykedett. 2007 óta a Kansas State University Építészeti
Karának professzora, 2011-ig a Kar vezetője. 1992-ben a BME-n építőművész
doktori fokozatot szerzett. 2011-ben Pro Architectura Hungarica díjat kapott,
2015-ben a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjává választották. A
RIBA „Fellow”-ja. Számos nemzetközi építészeti tervpályázaton indult, illetve
megépült és meg nem valósult projektben vett részt tervező konzulensként.
Tizennyolc könyve mellett számos tudományos cikke jelent meg nemzetközi
folyóiratokban. Kutatási területe a tervezői folyamatok kognitív és intuitív vonatkozásai és az alkalmazott topológia az építészetben. Ausztrália kivételével
minden kontinensen tartott előadásokat, workshopokat.
Molnár Szilvia újságíró, művészettörténész. 2004 óta szabadúszó újságíróként több művészeti lapban publikál. 2008-2011 között az Intérieur magazin
szerkesztője, 2013 óta az Octogon építészeti és design magazin szerkesztője,
a KREA Kortárs Művészeti Iskola tanára. 2017 óta a Van más út - Összefogás
a Kiserdőért kispesti és ferencvárosi civilek alkotta munkacsoport tagja.
Nagy Dénes magyar-ausztrál matematikus, tudomány- és technikatörténész, a Nemzetközi Szimmetria Társaság és az MTA VEAB Népi Építészeti
Munkabizottság elnöke. Hosszabb ideig oktatott, illetve kutatott magyar, amerikai, japán és ausztrál egyetemeken. Több mint 200 tanulmánya jelent meg 10
nyelven, s társszerzői között szerepel Teller Ede és Wigner Jenő is.
Okrutay Miklós építész BME (1991), műemlékvédelmi posztgraduális tanulmányok Université Libre de Bruxelles (1994–1995), BME (2002–2004). Építészeti kritikái, tanulmányai 1992 óta jelennek meg különböző folyóiratokban,
2001-től publikál rendszeresen a Magyar Építőművészetben.
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-ösztöndíjas. 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). 1997től a MÉ szerk. biz. tag, 2001-től főszerkesztő. Az Utóirat melléklet alapító-szerkesztője. 2014-ben Ybl díjat, 2016-ban Kiváló Művész elismerést, 2017-ben Ezüst
Ácsceruza díjat kapott. 2014-től a Műcsarnok művészeti vezetője.
Ulrich Tamás Norbert építészmérnök. 1980-ban diplomázott a BME
Építészmérnöki Karán. 1980–1983 között Középületépítő Vállalatnál munkahelyi mérnök, majd 10 évig a Közti II. irodáján, Marosi Miklós műtermében
tervező építészként dolgozott. 1993–1995 között a francia SAE Eiffage budapesti irodájának építésze, majd 1995-től a HAP Építésziroda Kft.-ben műteremvezető építész. Közben elvégezte a BME és a lyoni Jean Moulin Egyetem
francia-magyar kétnyelvű menedzserképzését (1997). 2011-től a Magyar Építész Kamara titkárságán szakmai munkatárs.
Zsoldos Anna művészettörténet szakos hallgató az ELTE BTK Művészettörténet szakán. Fél évet tanult Velencében és Rómában. Kutatási területe a 20. századi és kortárs építészet. 2018-tól a Magyar Építőművészet
gyakornoka.

HIPERRACIONÁLIS ÉS SZUPERGYORS DESIGN
Konferencia a szakmának – Future now /Jövő most
2018. szeptember 28., Vigadó

Helyettesítheti-e a mesterséges intelligencia tervezés
az őt létrehozó emberi tervező

A konferenciát szervező Magyar Design Kulturális Alapítvány és a támogatók – a Magyar

tevékenységet? Mi a design sze-

Formatervezési Tanács (Szellemi Tulajdonvédelmi hivatal) és a Magyar Művészeti

repe a jövő hazai kultúrájának

Akadémia – azokat a designnal foglalkozó szakembereket várják a rendezvényre, akik

megteremtésében? Mit jelent

a napi rutinon túllépve szívesen cserélnének eszmét kollégáikkal és a neves előadókkal

számunkra az ökodesign? Ilyen

a szakma előtt álló kihívásokról és a design jövőjéről. „A jövő itt van. Talán fel sem tűnik,

és ehhez hasonlóan izgalmas

hogy javában benne élünk a mesterséges intelligencia kezdeti korszakában, ezért választ

kérdésekkel foglalkozik a Future

kell adnia a designereket is érintő kérdésekre. A konferenciát az iparművészeti és terve-

now/Jövő most címmel 2018.

zőművészeti Nemzeti Szalon tapasztalataira építve, és abból az alapvető szükségletből

szeptember 28-án a Vigadó

rendezzük meg, hogy a rendszerváltozás óta nem volt itthon olyan szakmai konferencia,

Makovecz Termében

ami a design jövőjét ily módon elemezné. A globalizált társadalmakban, a mesterséges

megrendezendő konferencia.

intelligencia korának küszöbén kérdésként merülhet fel a nemzetek kultúrájának tradicionális szerepe és jelentősége is. A konferencia széles körű párbeszéd lehetőségét

A rendezvényt kerekasztal-

nyitja meg a művészet, a kultúra és a tudomány tág területén”– mondta Lelkes Péter,

beszélgetés zárja az összes

a Magyar Design Kulturális Alapítvány elnöke.

előadó részvételével.

A rendezvényen két blokkban tekintik át a legégetőbb kérdéseket. Délelőtt olyan

A konferenciát a „Körülöttünk”

neves szakemberek fognak előadni, mint például Proszéky Gábor (Pázmány Péter

című Iparművészeti

Katolikus Egyetem), Slézia József (Budapesti Metropolitan Egyetem), Zalavári József

és Tervezőművészeti kiállítás

(Nyugat-Magyarországi Egyetem) és Nemes Attila a Kitchen Budapest képviseletében.

válogatott anyaga kíséri.

A következő blokk címe: Design Thinking, témája pedig: a tervező gondolkodás fenntartó ereje, fenntarthatóság, körkörös gazdaság. Akik pedig felvetik a kérdéseket és

A részvétel ingyenes, de regisztrál-

(talán) választ is adnak rájuk: Sebastian Tamás (Magyar Kereskedőház), Hosszú Gergő

ni kell a designhet@designhet.hu

(Co&amp;Co) és Kerékgyártó András (MOME). A délután blokkot az oktatásfejlesztés-

e-mail-címen. A konferencia rész-

nek szentelik. Előadást tart Bachmann Bálint (Budapesti Metropolitan Egyetem),

letes programját itt olvashatják:

Sebestény Ferenc, (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), Szentpéteri
Márton (MOME) és Lipóczki Ákos (Plydesign Kft).

magyardesign
www.magyardesign.org
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Nemzeti Lovarda felújítása / The Reconstruction of the National Equestrian Centre, Budapest – Kis Péter, Peschka Alfréd,
Dobrányi Ákos • DVTK futballstadion / DVTK soccer stadium, Diósgyőr – Pottyondy Péter • Ludovika Sportközpont / Ludovika
Sports Centre, Budapest – Skardelli György • Újpesti új vásárcsarnok és kulturális rendezvényközpont / New Market Hall
and Cultural Centre, Budapest – Bun Zoltán • Evangélikus kápolna / Lutheran chapel, Pestszentimre – Krizsán András • Zsidó
kiválóságok háza, Balatonfüred / House of Jewish Excellences – Sugár Péter, Varga Piroska • Református templom / Calvinist
Church, Budapest – Szécsi Zoltán Ónodi Szabó Lajos • Feltámadás temploma / Resurrection Church, Rennes – Álvaro Siza
• Irodaház / office block, Budapest – Dombi Miklós, Pintér Tamás • Wolrdquant, Budapest - Minusplus

Utóirat // post scriptum | xviII. évfolyam / 100. szám
Körkérdés az építészetről / A Go-Round about Architecture: Balázs Mihály, Bánki Éva, Barabás Márton, Cseh András, Erhardt
Gábor, Ferencz Marcel, Krizsán András, Magyar Péter, Pintér Márton, Puhl Antal, Somogyi Krisztina, Sugár Péter, Sulyok Miklós,
Térey János, Tillmann J. A. • Utóirat-e az Utóirat? / Is Post Scriptum a Postscript? – Klein Rudolf • Válogatás a 100. számához
ért Utóirat melléklet írásaiból / A selection of articles from the supplementary Post Scriptum reaching its 100th edition

Utóirat 100

Pályázat az építészeti írás támogatására

A Magyar Építőművészet folyóirat elméleti melléklete, a 2001-ben alapított Utóirat / Post Scriptum idei évfolyamában ünnepli 100.
számának megjelenését. Ebből az alkalomból a folyóirat szerkesztősége építészeti esszépályázatot hirdet, melynek célja, hogy a
Magyarországon az utóbbi években egyre szűkebb médiafelületen megjelenő építészeti írások számára nagyobb teret nyisson, új
szerzőket és új szempontokat vonva a kortárs építészetkritika- és építészetelmélet gyakorlatába.
Várjuk olyan pályázók jelentkezését, akik már publikáltak az építészet témakörében, és azokét is, akik még nem, beleértve az
építészeti, társadalomtudományi vagy művészeti ágakkal foglalkozó egyetemi hallgatókat is.
A pályázatra két kategóriában várunk jeligével szignált írásokat, melyek még nem voltak publikálva.
I. kategória: kritika
Választható témák:
Építészeti kritika egy, az elmúlt 2 évben Magyarországon megépült épületről. (max. terjedelem: 8000 karakter)
Építészeti kritika város és természet együttműködő kapcsolatának gyakorlati megvalósulásáról, különös tekintettel a technológia,
az értékőrzés és az ökológia szempontjaira. (max. 15.000 karakter)
II. kategória: építészetelmélet
Választható témák:
Miről szól a kortárs építészet? Helyzetelemzés a jelen tendenciáiról és a jövő felé mutató irányokról, különös tekintettel a magyarországi építészetre. (max. terjedelem: 15.000 karakter)
Építészettörténeti elemzés egy 1960-2000 között épült épületről vagy a korszakban alkotó építész pályájáról, munkáinak egy
csoportjáról,amely új szempontokat fogalmaz meg. (max. terjedelem: 15.000 karakter)
A pályaművek beérkezési határideje: 2018. október 1.
Eredményhirdetés és díjátadó: 2018. december 4.
A pályaművek beküldését jeligével kérjük az alábbi email címre: utoirat100@gmail.com
A zsűri tagjai:
Botzheim Bálint építész, a folyóirat főmunkatársa
Meggyesi Tamás építész, urbanista, filozófus
Térey János író, költő
Díjazás:
1. díj (mindkét kategóriában): 100.000 Ft
2. díj (mindkét kategóriában): 50.000 Ft
Új generáció különdíj (mindkét kategóriában): 100.000 Ft
Dicséret: kategóriánként 3-3 pályázó, akik a Magyar Építőművészet folyóirat 1 éves ingyenes előfizetést kapják.

A beérkező pályaművektől függően a zsűri fenntartja a jogot a meghirdetett díjkategóriáktól eltérő díjazásra.
A MÉ a beérkezett írások közlésére az első publikáció jogát fenntartja.
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